
TE KOOP
BEDRIJFSKAVEL

Handelsweg ong, Neede
Vragen? Bel Elizabeth Molema| 053 485 22 44

Bedrijfskavel – circa 2.775 m²  

Creëer/bouw hier uw eigen werkplek !

Bedrijventerrein in Neede  



OBJECT

Algemeen

Met uw eigen bedrijfskavel bent u vrij om uw eigen bedrijf letterlijk vorm te geven.

Wilt u uitbreiden met uw bedrijf of heeft u een ruimte nodig als opslagplek? Dan is deze kavel 
aan de Handelsweg, gelegen aan de Zuidzijde van Neede ideaal. De bedrijfskavel is geschikt 
voor uw nieuwbouw op maat.  

De totale oppervlakte van het perceel bedraagt circa 2.775 m².  Deelverkoop is niet 
bespreekbaar. De kavel is reeds gesplitst en aan de linkerzijde wordt een 
bedrijfsverzamelgebouw gerealiseerd. Graag gaan wij met u in overleg om de 
mogelijkheden en uw wensen te bespreken.

Bestemmingsplan

“Neede, Bedrijventerreinen 2011”, met als enkelbestemming ‘Bedrijven’ tot en met categorie 
3.2. (zie bijlage)

Kadastraal

Gemeente Neede
Sectie I
Nummer 1791
Groot ca. 2.775 m²

Handelsweg ong.| Neede



Indeling en oppervlakte(en)

De totale oppervlakte van de kavel bedraagt ca. 2.775 m²

De kavel is reeds kadastraal gesplitst. Aan de linkerzijde wordt door een ontwikkelaar een 
bedrijfsverzamelgebouw gerealiseerd.

• Bouwhoogte maximaal 12 meter

• Bebouwingspercentage maximaal 65%

• Bestemming: bedrijven tot en met categorie 3.2

• Flexibele verkaveling

• Goede bereikbaarheid

Handelsweg ong.| Neede



KOOPGEGEVENS

Koopsom

€ 120,-- per m², te vermeerderen met btw.

Zekerheidsstelling

Waarborgsom ter grootte van 10% van de koopsom te storten bij of af te geven aan de 
notaris uiterlijk 10 dagen na ondertekening van de koopovereenkomst. 

Handelsweg ong.| Neede



LOCATIE

Bereikbaarheid

Door de centrale ligging op het bedrijventerrein ‘Wheemergaarden’ aan de zuidzijde van 
Neede en op geringe afstand van de stadskern van Neede is deze locatie goed te noemen. 
De N315 is goed bereikbaar en via de N18 is de snelweg A35 richting Berlijn binnen 20 
minuten bereikbaar. 

Locatieaanduiding / Omgevingsfactoren

In de directe omgeving zijn onder andere gevestigd, W-Tec, Vreemann Special Parts, Florijn, 
Dawwo Eps en verschillende autobedrijven.

Milieubodemgesteldheid

Het is verkoper niet bekend dat er feiten zijn waaruit blijkt dat de grond en/of grondwater 
onder en/of rondom het object enige verontreiniging bevat die voortzetting van het huidige 
gebruik belemmert of die heeft geleid of mogelijk zou kunnen leiden tot een 
saneringsverplichting van de grond en/of grondwater onder en rondom het object, dan wel 
het nemen van andere maatregelen (IBC-variant; isoleren, beheersen en controleren).

Handelsweg ong.| Neede



OVERIGE INFORMATIE

Aanvaarding

Per direct.

Voorbehoud

Definitieve goedkeuring opdrachtgever en/of verkoper. 

Informatie

Wij hebben getracht middels deze zorgvuldig samengestelde documentatie u zo uitgebreid 
mogelijk te informeren. Desondanks kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Slechts 
de feitelijke situatie geeft u een juist beeld. 

Handelsweg ong.| Neede



Handelsweg ong.| Neede



OVER ONS

Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars

Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars heeft binnen haar 
vakgebied op een breed terrein veel kennis en 
ervaring opgebouwd en is diep geworteld in deze 
regio.

Wij streven ernaar een full-service kantoor te zijn. 
Hierdoor zijn wij in staat op alle facetten van de 
vastgoedsector onze opdrachtgevers van dienst te 
zijn. Voor ieder onderdeel staat ons kantoor garant 
voor een hoge mate van knowhow.

Het kantoor kenmerkt zich door een gezonde 
agressieve commerciële aanpak. Door de 
specialistische werkwijze en de directe 
betrokkenheid van de directieleden werkt men 
zeer resultaatgericht. Het kantoor positioneert zich 
in het hogere segment van de zakelijke 
vastgoedmarkt. Creativiteit, inventiviteit, 
betrouwbaarheid, deskundigheid en rendement 
per m² zijn kernbegrippen.

Hoedemakerplein 1 | 7511 JR  Enschede
bedrijfsmakelaars@snelderzijlstra.nl 

053 485 22 44 | snelderzijlstra.nl

Elizabeth Molema
053 485 22 44



BIJLAGEN



Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 2 maart 2023
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 1000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Neede
I
1791

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Uw referentie: Emo

r.kleinherenbrink
Veelhoek



 

 

Artikel 5 Bedrijventerrein 

 5.1 Bestemmingsomschrijving  

 5.2 Bouwregels  

 5.3 Nadere eisen  

 5.4 Afwijken van de bouwregels  

 5.5 Specifieke gebruiksregels  

 5.6 Afwijken van de gebruiksregels  

 5.7 Wijzigingsbevoegdheid  

5.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Bedrijventerrein' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

 bedrijfsactiviteiten in de categorieën 1, 2, 3.1, 3.2 en 4.1 van de bij deze regels behorende 

'Staat van Bedrijfsactiviteiten'; 

 ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 2' uitsluitend voor bedrijven in 

categorie 1 en 2 in de Staat van Bedrijfsactiviteiten; 

 ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 3.1' uitsluitend voor bedrijven in 

categorie 1, 2 en 3.1 in de Staat van Bedrijfsactiviteiten; 

 ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 3.2' uitsluitend voor bedrijven in 

categorie 1, 2, 3.1 en 3.2 in de Staat van Bedrijfsactiviteiten; 

 ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 4.1' uitsluitend voor bedrijven in 

categorie 1, 2, 3.1, 3.2 en 4.1 in de Staat van Bedrijfsactiviteiten; 

 ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 4.2' uitsluitend voor bedrijven in 

categorie 1, 2, 3.1, 3.2, 4.1 en 4.2 in de Staat van Bedrijfsactiviteiten; 

 ter plaatse van de aanduiding 'kantoor' ook voor een kantoor;  

 ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijventerrein - busremise met reparatie' 

ook voor een reparatie- en servicebedrijf voor bussen, taxi's en vrachtwagens;  

 ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijventerrein - drukkerij' ook voor een 

drukkerij; 

 ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijventerrein - metaalbewerking' ook 

voor een metaalbewerkings- en kunststofverwerkingsbedrijf; 

 ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijventerrein - meubelmakerij' ook voor 

een meubelbedrijf; 

 ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijventerrein - praktijkschool' ook voor 

een praktijkschool; 

 ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van detailhandel - bouwmarkt' ook een 

bouwmarkt; 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1859.BPNDE20110005-0100/r_NL.IMRO.1859.BPNDE20110005-0100_2.5.html#_5.1_Bestemmingsomschrijving
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1859.BPNDE20110005-0100/r_NL.IMRO.1859.BPNDE20110005-0100_2.5.html#_5.2_Bouwregels
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1859.BPNDE20110005-0100/r_NL.IMRO.1859.BPNDE20110005-0100_2.5.html#_5.3_Nadereeisen
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1859.BPNDE20110005-0100/r_NL.IMRO.1859.BPNDE20110005-0100_2.5.html#_5.4_Afwijkenvandebouwregels
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1859.BPNDE20110005-0100/r_NL.IMRO.1859.BPNDE20110005-0100_2.5.html#_5.5_Specifiekegebruiksregels
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1859.BPNDE20110005-0100/r_NL.IMRO.1859.BPNDE20110005-0100_2.5.html#_5.6_Afwijkenvandegebruiksregels
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1859.BPNDE20110005-0100/r_NL.IMRO.1859.BPNDE20110005-0100_2.5.html#_5.7_Wijzigingsbevoegdheid
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1859.BPNDE20110005-0100/r_NL.IMRO.1859.BPNDE20110005-0100_2.5.html
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1859.BPNDE20110005-0100/rb_NL.IMRO.1859.BPNDE20110005-0100_1.pdf
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1859.BPNDE20110005-0100/rb_NL.IMRO.1859.BPNDE20110005-0100_1.pdf
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1859.BPNDE20110005-0100/rb_NL.IMRO.1859.BPNDE20110005-0100_1.pdf
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1859.BPNDE20110005-0100/rb_NL.IMRO.1859.BPNDE20110005-0100_1.pdf
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1859.BPNDE20110005-0100/rb_NL.IMRO.1859.BPNDE20110005-0100_1.pdf
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1859.BPNDE20110005-0100/rb_NL.IMRO.1859.BPNDE20110005-0100_1.pdf


 ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van detailhandel - fietsenzaak' ook voor een 

fietsenzaak; 

 ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van detailhandel - ouderenbenodigdheden' 

ook voor de opslag en verkoop van ouderenbenodigdheden; 

 ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van detailhandel - opslag en verkoop van 

consumentenvuurwerk' ook voor de opslag en verkoop van consumentenvuurwerk; 

 ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van dienstverlening - galerie' ook voor een 

galerie; 

 ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg' ook voor een 

verkooppunt voor motorbrandstoffen zonder lpg; 

 volumineuze (grootschalige) detailhandel; 

met daarbij behorende: 

 gebouwen, waaronder uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' ten hoogste 

één bedrijfswoning is begrepen, tenzij anders is weergegeven met de aanduiding 'maximum 

aantal wooneenheden'; 

 bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 

 werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden; 

 tuinen; 

 erven; 

 terreinen; 

 wegen met bijbehorende paden en bermen; 

 ontsluitingspaden; 

 parkeervoorzieningen; 

 groenvoorzieningen; 

 waterhuishoudkundige voorzieningen; 

 doeleinden van openbaar nut; 

dit met inachtneming dat: 

 de omvang van een bouwperceel per bedrijf maximaal 2.500 m2 bedraagt; 

met dien verstande dat niet zijn toegestaan: 

 detailhandel, met uitzondering van productiegebonden detailhandel en detailhandel 

genoemd in 5.1, onder a tot en met r; 

 Bevi-inrichtingen; 

 vuurwerkinrichtingen; 

 Wgh-inrichtingen, behoudens ter plaatse van de aanduiding 'gezoneerd industrieterrein'; 

 inrichtingen die zijn genoemd in de onderdelen C of D van de Bijlage behorende bij het Besluit 

milieueffectrapportage. 

5.2 Bouwregels 

Op de voor 'Bedrijventerrein' aangewezen gronden mogen alleen bouwwerken ten dienste van de 

bestemming worden gebouwd. 

5.2.1 Gebouwen 

Voor gebouwen gelden de volgende regels: 

 een gebouw moet binnen een bouwvlak worden gebouwd; 

 de afstand van de gebouwen tot de zijdelingse perceelgrenzen van het bouwperceel moet 

minimaal 2,50 meter bedragen; 

 ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m) en maximum 

bebouwingspercentage (%)' mag de bouwhoogte respectievelijk het bebouwingspercentage 

niet meer bedragen dan de aangegeven hoogte en percentage; 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1859.BPNDE20110005-0100/r_NL.IMRO.1859.BPNDE20110005-0100_2.5.html#_5.1_Bestemmingsomschrijving
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1859.BPNDE20110005-0100/r_NL.IMRO.1859.BPNDE20110005-0100_2.5.html


 een bedrijfswoning mag een inhoud hebben van maximaal 750 m3; 

 afwijkingen in maten en afmetingen, zoals die bestaan op het tijdstip van de terinzagelegging 

van het ontwerpbestemmingsplan mogen gehandhaafd blijven. 

5.2.2 Aanbouwen, uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij bedrijfswoningen 

Voor het bouwen van aanbouwen, uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij (bestaande) 

bedrijfswoningen gelden in aanvulling op dan wel in afwijking van het bepaalde in 5.2.1 , de volgende 

regels: 

 aanbouwen, uitbouwen en bijgebouwen moeten minimaal 0,50 meter achter de voorgevel 

van de woning dan wel het verlengde daarvan worden gebouwd en mogen worden 

gebouwd tot op de erfgrens; 

 overkappingen mogen maximaal 0,50 meter voor de voorgevel van de woning dan wel het 

verlengde daarvan worden gebouwd en mogen worden gebouwd tot op de erfgrens; 

 de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen, de bijgebouwen en de 

overkappingen bij een woning mag niet meer bedragen dan 100 m² en 60% van de 

oppervlakte van het erf; 

 in afwijking van het bepaalde in 5.2.2, onder a tot en met c, mag één erker voor de voorgevel 

van de woning worden gebouwd, waarbij de diepte ten opzichte van de voorgevel maximaal 

1,50 meter mag bedragen. De bouwhoogte van de erker mag niet meer dan 3 meter 

bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte mag worden verhoogd tot maximaal 0,25 

meter boven de vloer van de eerste verdieping van het hoofdgebouw; 

 de goothoogte van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen mag maximaal 3 

meter bedragen, met dien verstande dat de goothoogte mag worden verhoogd tot maximaal 

0,25 meter boven de vloer van de tweede bouwlaag van het hoofdgebouw; 

 de bouwhoogte van aanbouwen, uitbouwen en bijgebouwen mag maximaal 6 meter 

bedragen, met dien verstande dat zij minimaal 1 meter onder de bouwhoogte van het 

hoofdgebouw blijft en zij voor plat afgedekte aanbouwen, uitbouwen en bijgebouwen 

maximaal 4 meter mag bedragen; 

 afwijking in maten en afmetingen zoals die bestaan op het tijdstip van de terinzagelegging van 

het ontwerpbestemmingsplan mogen gehandhaafd blijven. 

5.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Voor een bouwwerk, geen gebouw zijnde, gelden de volgende regels: 

 als het bouwwerk voor de voorgevel of een naar de weg gekeerde zijgevel van het 

hoofdgebouw of het verlengde daarvan wordt opgericht, mag de bouwhoogte maximaal 1 

meter bedragen; 

 in overige gevallen mag de bouwhoogte maximaal 3 meter bedragen, met uitzondering van: 

o erfafscheidingen waarvan de bouwhoogte maximaal 2 meter mag bedragen; 

o licht- en vlaggenmasten waarvan de bouwhoogte maximaal 6 meter mag bedragen; 

o luifels bij verkooppunten motorbrandstoffen waarvan de oppervlakte maximaal 150 m² 

en de bouwhoogte maximaal 5,5 meter mag bedragen. 

5.3 Nadere eisen 

5.3.1 Nadere eis 

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

bebouwing voor: 

 het straat- en bebouwingsbeeld; 

 de woonsituatie (in de omgeving); 

 de parkeersituatie; 

 de milieusituatie; 

 de verkeersveiligheid; 

 de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden; 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1859.BPNDE20110005-0100/r_NL.IMRO.1859.BPNDE20110005-0100_2.5.html#_5.2.1_Gebouwen
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1859.BPNDE20110005-0100/r_NL.IMRO.1859.BPNDE20110005-0100_2.5.html#_5.2.2_Aanbouwenuitbouwenbijgebouwenenoverkappingenbijbedrijfswoningen


 de sociale veiligheid; 

 de externe veiligheid. 

5.3.2 Procedure 

Voor het stellen van een nadere eis geldt de in artikel 25.1 genoemde voorbereidingsprocedure. 

5.4 Afwijken van de bouwregels 

5.4.1 Afwijken bouwhoogte mengvoederbedrijven 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 5.2.1, onder c en 

toestaan dat de bouwhoogte van bouwwerken voor mengvoederbedrijven maximaal 25 meter 

bedraagt. 

5.5 Specifieke gebruiksregels 

5.5.1 Strijdig gebruik 

Tot een gebruik in strijd met de bestemming wordt in ieder geval gerekend de bewoning van 

bedrijfsruimten. 

5.6 Afwijken van de gebruiksregels 

5.6.1 Afwijken categorieën 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 5.1 en toestaan 

dat ook bedrijven worden toegelaten die niet zijn genoemd in de Staat van Bedrijfsactiviteiten, of die 

volgens deze 'Staat van Bedrijfsactiviteiten' van één categorie hoger zijn, voor zover het betrokken 

bedrijf naar aard en invloed op de omgeving geacht kan worden te behoren tot de al toegelaten 

categorie van bedrijven, met dien verstande dat: 

 Bevi-inrichtingen niet zijn toegestaan; 

 vuurwerkinrichtingen niet zijn toegestaan; 

 Wgh-inrichtingen niet zijn toegestaan. 

5.6.2 Afwijken bouwperceelgrootte 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 5.1 en toestaan 

dat de gezamenlijke oppervlakte van bouwpercelen per bedrijf wordt vergroot tot maximaal 10.000 m², 

met inachtneming van de volgende voorwaarden: 

 aangetoond moet zijn dat de vergroting vanuit bedrijfseconomisch oogpunt nodig is; 

 de vergroting moet afgestemd zijn op de aard en de schaal van de omgeving en de in de 

omgeving aanwezige functies. 

5.6.3 Afwijken volumineuze (grootschalige) detailhandel 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 5.1  onder s en 

toestaan dat volumineuze detailhandel zoals bouwmarkten, wooninrichtingen en tuininrichtingsartikelen 

plaatsvindt, met inachtneming van de volgende voorwaarden: 

 als blijkt dat deze door hinder en/of gevaar redelijkerwijs niet gevestigd kunnen worden in het 

winkelconcentratiegebied dan wel door de afmetingen en/of branche inbreuk maken op de 

ter plaatse van dit winkelconcentratiegebied gebruikelijke bebouwingsstructuur (korrelgrootte); 

 aangetoond moet zijn dat er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de verzorgings- 

dan wel detailhandelsstructuur in het winkelconcentratiegebied. 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1859.BPNDE20110005-0100/r_NL.IMRO.1859.BPNDE20110005-0100_3.25.html#_25.1_Nadereeisen
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1859.BPNDE20110005-0100/r_NL.IMRO.1859.BPNDE20110005-0100_2.5.html#_5.2.1_Gebouwen
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1859.BPNDE20110005-0100/r_NL.IMRO.1859.BPNDE20110005-0100_2.5.html#_5.1_Bestemmingsomschrijving
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1859.BPNDE20110005-0100/rb_NL.IMRO.1859.BPNDE20110005-0100_1.pdf
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https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1859.BPNDE20110005-0100/rb_NL.IMRO.1859.BPNDE20110005-0100_1.pdf
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1859.BPNDE20110005-0100/r_NL.IMRO.1859.BPNDE20110005-0100_2.5.html#_5.1_Bestemmingsomschrijving
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5.6.4 Afwijken ondergeschikte detailhandel 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 5.1 en toestaan 

dat gronden worden gebruikt voor de uitoefening van detailhandel rechtstreeks voortvloeiend uit de 

activiteiten van het bedrijf, met dien verstande dat het bedrijf aantoont en aannemelijk maakt dat de 

omzet uit detailhandel niet meer bedraagt, respectievelijk zal bedragen, dan 10% van de bedrijfsomzet 

ter plaatse.  

5.6.5 Afwegingskader categorieën en bouwperceelgrootte 

Een in 5.6.1, 5.6.2,   5.6.3 en 5.6.4 genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend als 

geen onevenredige aantasting plaatsvindt van: 

 het straat- en bebouwingsbeeld; 

 de woonsituatie (in de omgeving); 

 de parkeersituatie; 

 de milieusituatie; 

 de verkeersveiligheid; 

 de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden; 

 de sociale veiligheid; 

 de externe veiligheid. 

5.7 Wijzigingsbevoegdheid 

5.7.1 Wijziging naar Bevi-inrichting of vuurwerkinrichting 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming van gronden als bedoeld in 5.1 , te wijzigen 

ten behoeve van het toestaan van een Bevi-inrichting of een vuurwerkinrichting, met dien verstande 

dat rond de plaats van de betreffende Bevi-inrichting of vuurwerkinrichting een bij de betreffende 

inrichting behorende aanduiding 'veiligheidszone - bevi' respectievelijk 'veiligheidszone - vuurwerk' 

wordt aangegeven, zodanig dat op de gronden ter plaatse van die aanduiding geen kwetsbare 

objecten of beperkt kwetsbare objecten aanwezig zijn of kunnen zijn. 

5.7.2 Procedure 

Voor een wijziging van het bestemmingsplan geldt de in 25.2 genoemde voorbereidingsprocedure. 
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https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1859.BPNDE20110005-0100/r_NL.IMRO.1859.BPNDE20110005-0100_2.5.html#_5.6.4_Afwijkenondergeschiktedetailhandel
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1859.BPNDE20110005-0100/r_NL.IMRO.1859.BPNDE20110005-0100_2.5.html#_5.1_Bestemmingsomschrijving
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1859.BPNDE20110005-0100/r_NL.IMRO.1859.BPNDE20110005-0100_3.25.html#_25.2_Wijzigingen


U hebt uw zaken goed geregeld, maar in uw bedrijf 
kan er altijd iets misgaan. Wij helpen u risico’s in kaart 
te brengen en bieden u vervolgens de meest ideale 
verzekeringsoplossing.

Over ons
Wij zijn ontstaan uit een samenwerking tussen Snelder 
Zijlstra Bedrijfsmakelaars en Veldsink Velten Groep. De 
unieke combinatie van kennis van bedrijfsmatig onroerend 
goed en kennis op het gebied van risicobeheersing 
zorgt ervoor dat wij in staat zijn onze relaties een 
verzekeringspakket op maat te bieden. Of het nu 
gaat om risico’s op het gebied van aansprakelijkheid, 
bedrijfscontinuïteit, vervoer, inkomen, pensioen etc.

Profiteer mee
Profiteer mee van deze unieke combinatie! Voor vragen, 
een oriënterend gesprek en/of een gratis polischeck kun u 
contact met ons opnemen!

Ons werkveld
• Gekwalificeerde en goed opgeleide medewerkers
• Advies op basis van onze kennis van uw bedrijf
• Kennis, ervaring en diep geworteld in de regio
• Snelle schadebehandeling
• Uitgebreide risicoanalyse

Contact opnemen?
053 485 22 55
info@snelderzijlstraverzekeringen.nl

snelderzijlstraverzekeringen.nl

Denken in oplossingen!

Daniël Nijhof
Directeur

Welke risico’s wilt u 
verzekeren en welke 

draagt u zelf? Wij 
stellen een uniek 

verzekeringspakket 
samen dat past bij 

uw situatie!

Optimaal
verzekerings
pakket!


