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met het oog op  met het oog op  
ontwikkeling van  ontwikkeling van  
bedrijvigheid die  bedrijvigheid die  
past bij de omringende past bij de omringende 
ondernemers op het  ondernemers op het  
bedrijventerrein.bedrijventerrein.

PerceeloppervlaktesPerceeloppervlaktes
Voerendaal, sectie G, nr. 362, gedeeltelijk ca. 1747 m²
Voerendaal, sectie G, nr. 349, ca. 1187 m²
Voerendaal, sectie G, nr. 347, ca. 16 m²

Overkluisde watergangOverkluisde watergang
Deze strook heeft de dubbelbestemming Waterstaat –  
Waterloop, waarbinnen niet mag worden gebouwd (m.u.v. 
bouwwerken voor beheer en onderhoud van de watergang). 
Exacte afmetingen zijn te vinden in het bestemmingsplan. 
Deze strook ligt op circa 4,80 meter van de westelijke  
erfgrens en in de hoek uitlopend naar circa 8,20 meter.



1. Bedrijfstypen1. Bedrijfstypen



Om recht te doen aan  Om recht te doen aan  
een bedrijfsgebouw  een bedrijfsgebouw  
met een uitnodigende  met een uitnodigende  
entree valt bij de  entree valt bij de  
bedrijfstypologiebedrijfstypologie
te denken aan:te denken aan:

• • Bedrijven met showroomBedrijven met showroom

Te denken valt aan bedrijven met een beperkte showroom. Het betreft  
een kleinschalige kavel voor bedrijven met een lokale/regionale binding.  
Detailhandel/showroom alleen toegestaan als ondergeschikte functie.  
Een afgeleide hiervan is een webwinkel met een beperkte showroom.

• • Bedrijven met baliefunctieBedrijven met baliefunctie

Bedrijven met een baliefunctie waar consumenten modellen  
kunnen zien, die vervolgens aan de achterzijde van het pand  
worden gemaakt of geassembleerd.

• • Bedrijfs- Bedrijfs- 
verzamelgebouwverzamelgebouw 

Een bedrijfsverzamelgebouw 
behoort ook tot de mogelijk- 
heden. Om startende  
ondernemers of ZZP’ers de  
gelegenheid te bieden om hun 
bedrijf een professionele  
uitstraling te bieden en  
verbinding te leggen met  
andere ondernemers kan er  
ook een zogenaamd bedrijfs- 
verzamelgebouw worden  
gerealiseerd.

• • Zakelijke dienstverlening met klantcontactZakelijke dienstverlening met klantcontact

Dienstverlening met klantcontact. Te denken valt aan een onderneming voor financiële dienst-
verlening, assurantiën, reizen, reclame en communicatie. De zichtlocatie zou door deze branches 
benut kunnen worden door het hebben van een ontvangst/ representatieve ruimte op de hoek. 
Ook een architect of tuinarchitect zou een mooie aanvulling zijn op het huidige gamma van het 
bedrijventerrein en gezien bedrijfsvoering mogelijkheid bieden om de zichtlocatie optimaal te 
benutten. Een zuivere kantoorfunctie is ter plaatse niet toegestaan.



2.  Bestemmingsplan  en mogelijkheden2.  Bestemmingsplan  en mogelijkheden
Beeldkwaliteitsplan  Beeldkwaliteitsplan  
en stedenbouwkundige   en stedenbouwkundige   
randvoorwaardenrandvoorwaarden

In het beeldkwaliteitsplan en stedenbouwkundige 
randvoorwaarden worden eisen gesteld aan de hoogte 
van de bebouwing, materiaalgebruik, aanbreng  
reclame-uitingen, situering parkeerplaatsen en groen 
en dergelijke. 

De inhoud van deze documenten zal in acht genomen 
moeten worden bij de realisatie en gebruik van de 
toekomstige bedrijfsbebouwing.

Ter plaatse kan milieucategorie 2 worden  
gerealiseerd, waarbij afstanden gelden tot de  

aanwezige woonbebouwing. Indien u aangeeft  
welke bedrijfsvoering u daar ter plekke wil  
realiseren dan kan de gemeente u over de  

deze afstanden  informeren.

Het realiseren van een (bedrijfs-) 
woning is niet toegestaan.
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Om ervoor te zorgen dat de bovenstaande  
beeldkwaliteitseisen worden gehaald en vervolgens 
ook in de toekomst veilig worden gesteld is een  
aantal stappen noodzakelijk.

De eisen worden neergelegd in het beeldkwaliteitsplan en  
bestemmingsplan. Ook zal aansluiting worden gezocht bij het 
beeldkwaliteitsplan voor het gehele bedrijventerrein, met name  
de regelgeving voor Lindelaufer Gewande fase 3.” (Uitbreiding 
bedrijventerrein Lindelaufer Gewande - Op gen Hek). 

3. Criteria3. Criteria



In de verkoop- In de verkoop- 
voorwaarden worden voorwaarden worden 
verkoopvoorwaarden  verkoopvoorwaarden  
en gunningscriteria  en gunningscriteria  
neergelegd, waar de  neergelegd, waar de  
inschrijver/ koper  inschrijver/ koper  
in elk geval aan  in elk geval aan  
moet voldoen.moet voldoen.

3.1. Verkoopvoorwaarden 3.1. Verkoopvoorwaarden 

In de verkoopvoorwaarden worden verkoopvoorwaarden en gunningcriteria 
neergelegd, waar de inschrijver/ koper in elk geval aan moet voldoen.  
Een aantal punten zal al in het beeldkwaliteitsplan en het bestemmingsplan 
worden vastgelegd, voor het overige zullen deze in de verkoopbrochure/ 
kavelpaspoort worden vermeld. 

•  Marktconforme prijs, waarbij een minimum geldt van € 125 per m2,  
excl. BTW.

•  Beeldkwaliteitseisen t.a.v. representatieve entree en transparante hoek.
•  Bedrijfsvoering moet passen in Bedrijventerrein milieucategorie 2  

(waarbij bepaalde afstanden tot woonbebouwing in acht moeten worden 
genomen).

•  Bedrijfsvoering mag niet leiden tot (tijdelijke) opslag van materiaal en 
materieel aan de voorzijde van het perceel en zijkant weg.

•  Duurzaamheidsbeleid en klimaatbeleid gemeente Voerendaal /omgeving 
Parkstad moet worden nageleefd.

•  Er worden voldoende parkeerplaatsen aangelegd en in stand gehouden 
volgens de gebruikelijke normering. 

• De ontsluiting vindt uitsluitend plaats via de Lindelaufer Gewande.

3.2. Gunningscriteria 3.2. Gunningscriteria 

•  Gunning vindt plaats op basis van het principe van Beste Prijs Kwaliteit.  
Verhouding (BPKV), waarbij het prijsdeel voor 60% meeweegt en het plan  
voor 40%.

•  Beeldkwaliteit wordt neergelegd in bestemmingsplan met bijbehorend  
beeldkwaliteitsplan (documenten zijn verstrekt aan inschrijver), plan moet  
minimaal aan deze eisen voldoen.

•  Bedrijfsvoering wordt gecontroleerd of categorie passend is.
•  Bedrijfsvoering die naar verwachting opslag van materieel en materiaal met  

zich meebrengt krijgt minder punten dan bedrijfsvoering die naar haar aard 
minder/ geen opslag nodig heeft.

•  Innovatieve voorstellen met betrekking tot duurzaamheid en klimaat  
(bovenop de gestelde eisen) worden beloond met extra punten.

•  Werkgelegenheid: groot aantal FTE’s biedt extra punten.
•  Indien inschrijvingen exact op hetzelfde aantal punten eindigen, zal er loting 

plaatsvinden.
•  Voor zover de verkoopvoorwaarden, het beeldkwaliteitsplan en andere  

documenten er niet in voorzien, neemt het college van B&W een besluit. 
•  Het college van B&W houdt zich het recht voor om niet te gunnen.



4. Inschrijven?4. Inschrijven?
Heeft u interesse in deze kavel (L – vorm)  
of heeft u interesse in de kavel aan de voorzijde  
of aan de achterzijde?

U dient in elk geval de volgende informatie te verstrekken:
1.  Omschrijving van gewenste bedrijfsvoering. 
2.  Schets of referentiemateriaal van beoogde bebouwing.
3. Bieding (excl BTW).
4.  Verklaring dat u akkoord gaat met de inhoud van de verkoop- 

voorwaarden, de gunningscriteria en dat u zich zult houden aan  
bestemmingsplan, stedenbouwkundige randvoorwaarden en  
beeldkwaliteitsplan.

5.  Verklaring dat u bereid bent om een realisatieovereenkomst met  
de gemeente aan te gaan tot realisatie en exploitatie van de beoogde 
bebouwing en inrichting van het perceel. 
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ca. 1355 m² 

ca. 1784 m²



Interesse?Interesse?  

U kunt nadere informatie verkrijgen bij Ed Moonen, projectleider  
bij de gemeente Voerendaal. Bereikbaar onder nummer 045-575 3399  
en via mail ed.moonen@voerendaal.nl 

Gemeente Voerendaal | Raadhuisplein 1 | Postbus 23000 | 6367 ZG Voerendaal
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http://ed.moonen@voerendaal.nl
http://www.voerendaal.nl
http://bontjesoogvoordetail.nl
http://www.bontjesoogvoordetail.nl



