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3 Omschrijving Scholtensoven 23 N

TE HUUR! Turn-key bedrijfshal op het mooie bedrijventerrein
Veldkamp

Algemeen
Aan de Scholtensoven 23N te Borne mogen wij uw deze nieuwbouw
bedrijfsunit aanbieden. De units beschikt over een totale
oppervlakte van 239 m². Uniek aanbod voor kleine bedrijven, te
volle magazijnen, online winkels, ZZP’ers en mensen met een uit de
hand gelopen hobby. Heb object is thans eerder in gebruik geweest
waardoor de eerste belangrijke investeringen als voor je zijn
gedaan.

Indeling
Begane grond bedrijfsruimte: 112 m²
Begane grond kantoorruimte: 43 m²
Eerste verdieping (geschikt voor kantoorruimte): 84 m²

Een representatieve entree, spreekkamer voorzien van airco-unit,
moderne toiletvoorziening en een kantine met pantry. Daarbij is het
object voorbereid voor vloerverwarming. Dat wil zeggen dat de
voorbereiding in de betonnenvloer ligt.

Kadastrale gemeente: Gemeente Borne
Sectie:                               D
Perceel:                            6305

Locatie /bereikbaarheid
Het object is gelegen op het fraai aangelegde
industrieterrein Veldkamp. Met de auto is deze
locatie uitstekend bereikbaar

Parkeergelegenheid
Bij het gehuurde zijn 3 eigen parkeerplaatsen
aanwezig.

Kadastrale gegevens

Huurprijs
€ 1.650 / mnd. Excl. BTW
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Volledig geïsoleerd;
Vloerverwarming voorbereid;
Gestofeerd kantoor;
Kantoor voorzien van systeemplafond met
verlichtingsarmaturen;
Spreekkamer voorzien van airco-unit;
Te openen ramen;
Unit voorzien van krachtstroom;
Volledig verlicht ook in de hal en t.p.v. de entresolvloer;
Elektrisch bedienbare overheaddeur;

Huurperiode
Minimaal 2 jaar. In overleg met huurder

Waarborgsom
Ter grootte van drie (3) maanden huur.

Bijzonderheden
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7 Bestemmingsplan Scholtensoven 23 N
Artikel 3 Bedrijventerrein
3.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Bedrijventerrein' aangewezen gronden zijn
overeenkomstig de nadere aanduidingen bestemd voor:
a. bedrijven en bedrijfsactiviteiten, die genoemd staan onder de
milieucategorieën 1 en 2 van de bij deze regels behorende lijst van
bedrijfsactiviteiten er plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met
categorie 2';
b. bedrijven en bedrijfsactiviteiten, die genoemd staan onder de
milieucategorieën 1 tot en met 3.1 van de bij deze regels
behorende lijst van bedrijfsactiviteiten ter plaatse van de
aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 3.1';
c. bedrijven en bedrijfsactiviteiten, die genoemd staan onder de
milieucategorieën 1 tot en met 3.2 van de bij deze regels
behorende lijst van bedrijfsactiviteiten ter plaatse van de
aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 3.2';
d. bedrijven en bedrijfsactiviteiten, die genoemd staan onder de
milieucategorieën 1 tot en met 4.1 van de bij deze regels
behorende lijst van bedrijfsactiviteiten ter plaatse van de
aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 4.1';
e. bedrijven en bedrijfsactiviteiten, die genoemd staan onder de
milieucategorieën 1 tot en met 4.2 van de bij deze regels
behorende lijst van bedrijfsactiviteiten ter plaatse van de
aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 4.2';

f. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - 1',
tevens een afhaalmagazijn;
g. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - 2',
tevens een aannemersbedrijf met werkplaats (SBI-code 45,
milieucategorie 3.1);
h. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning', 
een bedrijfswoning, met dien verstande dat per bouwvlak niet meer
bedrijfswoningen aanwezig mogen zijn dan ter plaatse van de
aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' is aangegeven;
i. niet-zelfstandige kantoren, behorende bij en gebonden aan
bedrijven, met dien verstande dat de kantoorvloeroppervlakte
maximaal 50% van de bedrijfsvloeroppervlakte bedraagt met een
maximum van 750 m2 per bedrijf;
j. productiegebonden detailhandel, waarvan maximaal 10% van het
bedrijfsvloeroppervlak (bvo) met een maximum van 150 m² hiervoor
in gebruik mag zijn;
k. opslag en distributie voor internetverkoop, waarvan de
vloeroppervlakte voor het afhalen maximaal 10% van de
vloeroppervlakte van het gebouw bedraagt, met een maximum van
150 m2 ;
l. horecavoorzieningen die ondergeschikt zijn aan en ten dienste
staan van de doeleinden als bedoeld in sub a tot en met e van dit lid;
m. opslag van goederen die ondergeschikt is aan de doeleinden als
bedoeld in sub a tot en met e van dit lid, met dien verstande dat dit
niet zichtbaar mag zijn vanaf de openbare weg;
n. parkeervoorzieningen op eigen terrein;
o. wonen ter plaatse van de aanduiding 'wonen', met in achtneming
van het bepaalde in artikel 3.6 (uitsterfregeling);

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0147.BpDV2013-vg01/r_NL.IMRO.0147.BpDV2013-vg01.html#_3_Bedrijventerrein
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0147.BpDV2013-vg01/r_NL.IMRO.0147.BpDV2013-vg01.html#_1.3_aanduiding
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0147.BpDV2013-vg01/r_NL.IMRO.0147.BpDV2013-vg01.html#_1.3_aanduiding
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0147.BpDV2013-vg01/r_NL.IMRO.0147.BpDV2013-vg01.html#_1.3_aanduiding
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0147.BpDV2013-vg01/r_NL.IMRO.0147.BpDV2013-vg01.html#_1.15_bedrijfswoning
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0147.BpDV2013-vg01/r_NL.IMRO.0147.BpDV2013-vg01.html#_1.61_productiegebondendetailhandel
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0147.BpDV2013-vg01/r_NL.IMRO.0147.BpDV2013-vg01.html#_1.61_productiegebondendetailhandel
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0147.BpDV2013-vg01/r_NL.IMRO.0147.BpDV2013-vg01.html#_1.61_productiegebondendetailhandel
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0147.BpDV2013-vg01/r_NL.IMRO.0147.BpDV2013-vg01.html#_1.14_bedrijfsvloeroppervlakbvo


JB Vastgoed Advies Enschedesestraat 94 7551 EP Hengelo 074 205 10 18 info@jbvastgoedadvies.nl

04

07

8 Bestemmingsplan Scholtensoven 23 N

verhardingen, parkeer- en laad- en losvoorzieningen;
keerwanden;
erftoegangswegen en uitwegen;

p. daarbij behorende voorzieningen, zoals:

q. wandel- en fietspaden;
r. groenvoorzieningen, erven en tuinen;
s. openbare nutsvoorzieningen.

3.2 Bouwregels
3.2.1 Algemeen
Voor het bouwen, gelden de aanduidingen en de volgende regels:
a. gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden
gebouwd;
b. het bebouwingspercentage van gebouwen, carports en
overkappingen mag per bouwperceel maximaal 60 % bedragen;
c. per bedrijf dient voldaan te worden aan de volgende
parkeernormen, tenzij gemotiveerd blijkt dat minder
parkeerplaatsen ook voldoen:

3.2.2 Hoofdgebouwen, niet zijnde bedrijfswoningen
Voor het bouwen van gebouwen, niet zijnde bedrijfswoningen,
gelden in aanvulling op het bepaalde in 3.2.1 de volgende regels:
a. de goothoogte van gebouwen binnen het bouwvlak mag
maximaal de ter plaatse van de aanduiding 'maximale goothoogte
(m)' aangegeven goothoogte bedragen;
b. de maximale bouwhoogte van gebouwen binnen het bouwvlak
mag maximaal de ter plaatse van de aanduiding 'maximale
bouwhoogte' aangegeven hoogte bedragen;
c. de minimaal aan te houden afstand van gebouwen tot de
zijdelingse en achterste perceelsgrens mag niet minder dan 2,5
meter bedragen bij een bouwhoogte tot 7 meter en niet minder
dan 5 meter bij een bouwhoogte van meer dan 7 meter;
d. de hoogte van ondergeschikte bouwdelen, zoals
ventilatiekanalen, schoorstenen, liftschachten, installaties voor
duurzame energie, enzovoort, mag niet meer dan 20 m1
bedragen;

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0147.BpDV2013-vg01/r_NL.IMRO.0147.BpDV2013-vg01.html#_1.22_bouwen
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0147.BpDV2013-vg01/r_NL.IMRO.0147.BpDV2013-vg01.html#_1.26_bouwvlak
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0147.BpDV2013-vg01/r_NL.IMRO.0147.BpDV2013-vg01.html#_1.22_bouwen
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0147.BpDV2013-vg01/r_NL.IMRO.0147.BpDV2013-vg01.html#_3.2.1_Algemeen
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0147.BpDV2013-vg01/r_NL.IMRO.0147.BpDV2013-vg01.html#_1.35_gebouw
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tussen de toegestane (denkbeeldige) dakvlakken met een helling
van 60°; één en ander overeenkomstig het Envelop-principe
zoals vermeld in Bijlage 3, ook platte afdekkingen, dakvlakken
met een helling van meer dan 60° en rechtopstaande
gevelconstructies, waaronder ook topgevels zijn toegestaan;
overschrijding van de (denkbeeldige) 60° lijn is toegestaan voor
dakkapellen, schoorstenen en andere uitstekende bouwdelen
van ondergeschikte betekenis;

3.2.3 Bedrijfswoningen
Voor het bouwen van bedrijfswoningen gelden, in aanvulling op
het bepaalde in sublid 3.2.1, de volgende regels:
a. een nieuw op te richten bedrijfswoning dient aan of in het
bedrijfsgebouw te worden gerealiseerd en mag niet als vrijstaand
gebouw worden opgericht;
b. de goothoogte mag maximaal 6 m bedragen;
c. de gebouwen dienen vanaf de maximale toegestane goothoogte
(kniklijn) te worden afgedekt met hellende dakvlakken, waarvan de
helling niet meer mag bedragen dan 60°, met dien verstande dat:

d. bouwdelen van ondergeschikte betekenis aan de voorgevel
mogen niet meer dan tweederde van de breedte van het dakvlak
beslaan;
e. de maximale inhoud mag niet meer dan 750 m3 bedragen;
f. de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens mag niet minder dan
3 m bedragen.
3.2.4 Bijgebouwen bij bedrijfswoningen
Voor het bouwen van bijgebouwen bij bedrijfswoningen gelden de
volgende regels:

3 meter of;
de hoogte van de eerste bouwlaag of;
de hoogte van het verlengde van de dakhelling van het
hoofdgebouw;

a. de maximale goothoogte van bijgebouwen mag ten hoogste 3
meter bedragen, met dien verstande dat de goothoogte van een met
het hoofdgebouw verbonden bijgebouw maximaal bedraagt:

b. de bouwhoogte van bijgebouwen mag maximaal 5,5 meter
bedragen;
c. de gezamenlijke oppervlakte aan bijgebouwen mag niet meer dan
50 m² bedragen, met dien verstande dat het gezamenlijke oppervlak
van gebouwen, carports en overkappingen ten hoogste 60% van het
bouwperceel bedraagt.
3.2.5 Carports en overkappingen
Voor het bouwen van carports en overkappingen gelden de
volgende regels:
a. de bouwhoogte carports en overkappingen bedraagt ten hoogste
5,5 m;
b. de oppervlakte van een carport of een overkapping mag
maximaal 30 m2 bedragen, met dien verstande dat het gezamenlijk
oppervlak van gebouwen, carports en overkappingen ten hoogste
60% van het bouwperceel bedraagt.
3.2.6 Bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen
zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden
de volgende regels:

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0147.BpDV2013-vg01/b_NL.IMRO.0147.BpDV2013-vg01_rb3.pdf
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0147.BpDV2013-vg01/b_NL.IMRO.0147.BpDV2013-vg01_rb3.pdf
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0147.BpDV2013-vg01/r_NL.IMRO.0147.BpDV2013-vg01.html#_3.2.1_Algemeen
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0147.BpDV2013-vg01/r_NL.IMRO.0147.BpDV2013-vg01.html#_1.72_voorgevel
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0147.BpDV2013-vg01/r_NL.IMRO.0147.BpDV2013-vg01.html#_1.22_bouwen
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0147.BpDV2013-vg01/r_NL.IMRO.0147.BpDV2013-vg01.html#_1.21_bijgebouw
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0147.BpDV2013-vg01/r_NL.IMRO.0147.BpDV2013-vg01.html#_1.15_bedrijfswoning
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0147.BpDV2013-vg01/r_NL.IMRO.0147.BpDV2013-vg01.html#_1.40_hoofdgebouw
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0147.BpDV2013-vg01/r_NL.IMRO.0147.BpDV2013-vg01.html#_1.21_bijgebouw
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0147.BpDV2013-vg01/r_NL.IMRO.0147.BpDV2013-vg01.html#_1.40_hoofdgebouw
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0147.BpDV2013-vg01/r_NL.IMRO.0147.BpDV2013-vg01.html#_1.21_bijgebouw
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0147.BpDV2013-vg01/r_NL.IMRO.0147.BpDV2013-vg01.html#_1.22_bouwen
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0147.BpDV2013-vg01/r_NL.IMRO.0147.BpDV2013-vg01.html#_1.27_bouwwerk
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0147.BpDV2013-vg01/r_NL.IMRO.0147.BpDV2013-vg01.html#_1.35_gebouw
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a. de bouwhoogte van terreinafscheidingen mag maximaal 4 m
bedragen;
b. de bouwhoogte van verlichtingsarmaturen mag maximaal 8 m
bedragen;
c. de bouwhoogte van vlaggenmasten mag maximaal 6 meter
bedragen;
d. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen en
geen overkappingen zijnde, mag maximaal 4 meter bedragen.
3.3 Nadere eisen
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen
ten aanzien van de situering, afmetingen van gebouwen en
bouwwerken, geen gebouwen zijnde:
a. ter voorkoming van onevenredige aantasting van de
gebruiksmogelijkheden en het woon- en leefklimaat van
aangrenzende gronden en bouwwerken;
b. ter waarborging van de stedenbouwkundige kwaliteit en
beeldkwaliteit van de naaste omgeving;
c. ter waarborging van de verkeersveiligheid;
d. ter waarborging van de sociale veiligheid;
e. ter waarborging van de brandveiligheid en rampenbestrijding.
3.4 Specifieke gebruiksregels
Onder strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend het gebruik van,
of het laten gebruiken van de in de bestemming aangegeven
gronden en bouwwerken voor:
a. seksinrichtingen;
b. bewoning, met uitzondering van het bepaalde in 3.1 sub h en o;
c. vrijstaande bijgebouwen voor bewoning;
d. geluidszoneringsplichtige inrichtingen;

e. bedrijven en bedrijfsactiviteiten, die genoemd staan onder de
milieucategorieën 1 tot en met 4.2 van de bij deze regels behorende
Lijst van bedrijfsactiviteiten waarvan de capaciteit van de beoogde
activiteiten de maximale drempelwaarden genoemd in kolom 2 van
lijst C of D-lijst van het Besluit milieu effect rapportage te boven
gaan
f. risicovolle inrichtingen;
g. bedrijfsactiviteiten die zijn opgenomen in de Nederlandse
emissieregistratie (individueel geregistreerde bedrijven);
h. bedrijfsactiviteiten die vallen onder het Besluit emissie-eisen
stookinstallaties milieubeheer A (bedrijven met een opgesteld
vermogen van 50 MW of meer);
i. bedrijfsactiviteiten die vallen onder het Besluit emissie-eisen
middelgrote stookinstallaties (bedrijven met middelgrote
stookinstallaties);
j. de opslag en verkoop van vuurwerk;
k. de opslag van goederen en materialen die zichtbaar zijn vanaf de
openbare weg;
l. zelfstandige horeca;
m. grootschalige detailhandelsbedrijven en detailhandel;
n. open opslag- of bergplaats van gebruikte, afgedankte c.q. aan de
oorspronkelijke bestemming onttrokken voorwerpen en/of stoffen
en/of materialen, behoudens voor zover noodzakelijk in verband
met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
o. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of
vloeibare afvalstoffen, behoudens voor zover dat noodzakelijk is in
verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond.

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0147.BpDV2013-vg01/r_NL.IMRO.0147.BpDV2013-vg01.html#_1.35_gebouw
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0147.BpDV2013-vg01/r_NL.IMRO.0147.BpDV2013-vg01.html#_1.27_bouwwerk
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0147.BpDV2013-vg01/r_NL.IMRO.0147.BpDV2013-vg01.html#_1.35_gebouw
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0147.BpDV2013-vg01/r_NL.IMRO.0147.BpDV2013-vg01.html#_1.27_bouwwerk
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0147.BpDV2013-vg01/r_NL.IMRO.0147.BpDV2013-vg01.html#_1.66_seksinrichting
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0147.BpDV2013-vg01/r_NL.IMRO.0147.BpDV2013-vg01.html#_3.1_Bestemmingsomschrijving
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0147.BpDV2013-vg01/r_NL.IMRO.0147.BpDV2013-vg01.html#_1.41_horeca
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3.5 Afwijking van de gebruiksregels
3.5.1 Milieucategorieën
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van
het bepaalde in lid 3.1 ten behoeve van de vestiging van een
bedrijf, vermeld in een hogere categorie van del ijst van
bedrijfsactiviteiten dan wel voor de vestiging van een bedrijf dat
niet in de categorieën, zoals genoemd in lid 3.1, van de lijst van
bedrijfsactiviteiten is vermeld met dien verstande dat:
a. het bedrijf binnen en buiten het plangebied naar aard en invloed
op de omgeving (gelet op de specifieke werkwijze of bijzondere
verschijningsvorm) geen onevenredige milieubelasting mag
opleveren;
b. bij de beoordeling van de aard en invloed van de milieubelasting
van een bedrijf dienen de volgende milieubelastingcomponenten
mede in de beoordeling te worden betrokken: geluidhinder,
geurproductie, stofuitworp, gevaar.
3.5.2 Perifere detailhandel
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van
het bepaalde in 3.1, voor de vestiging c.q. uitoefening van perifere
detailhandel, met dien verstande dat:
a. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel-perifeer -
dhp' perifere detailhandel is toegestaan;
b. door middel van branche-specifiek onderzoek moet worden
aangetoond, dat de distributieplanologische ruimte voor de
vestiging aanwezig is en er géén onevenredige aantasting van de
distributieve voorzieningen binnen het voorzieningenniveau in de
gemeente Borne ontstaat;

c. voorzien dient te worden in voldoende parkeergelegenheid op
eigen terrein, waarbij uitgegaan wordt van een parkeernorm van
minimaal 2,1 en maximaal 2,4 parkeerplaatsen per 100 m²
bedrijfsvloeroppervlak (bvo).
3.5.3 Productiegebonden detailhandel
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van
het bepaalde in 3.1 sub j, voor het toestaan van groter oppervlak
productiegebonden detailhandel, met dien verstande dat:
a. door middel van branche-specifiek onderzoek zal moeten worden
aangetoond, dat de distributieplanologische ruimte voor de
vestiging aanwezig is en er géén onevenredige aantasting van de
distributieve voorzieningen binnen het voorzieningenniveau in de
gemeente Borne ontstaat;
b. het maximum bedrijfsvloeroppervlak (bvo) 250 m² bedraagt;
c. de vestiging geen onevenredige afbreuk doet aan de
aangrenzende gronden en bouwwerken;
d. voorzien dient te worden in voldoende parkeergelegenheid,
waarbij uitgegaan wordt van een minimale parkeernorm van
minimaal 2,1 en maximaal 2,4 parkeerplaatsen per 100 m²
bedrijfsvloeroppervlak (bvo).

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0147.BpDV2013-vg01/r_NL.IMRO.0147.BpDV2013-vg01.html#_3.1_Bestemmingsomschrijving
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0147.BpDV2013-vg01/r_NL.IMRO.0147.BpDV2013-vg01.html#_3.1_Bestemmingsomschrijving
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0147.BpDV2013-vg01/r_NL.IMRO.0147.BpDV2013-vg01.html#_3.1_Bestemmingsomschrijving
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0147.BpDV2013-vg01/r_NL.IMRO.0147.BpDV2013-vg01.html#_1.58_periferedetailhandel
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0147.BpDV2013-vg01/r_NL.IMRO.0147.BpDV2013-vg01.html#_1.14_bedrijfsvloeroppervlakbvo
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0147.BpDV2013-vg01/r_NL.IMRO.0147.BpDV2013-vg01.html#_3.1_Bestemmingsomschrijving
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0147.BpDV2013-vg01/r_NL.IMRO.0147.BpDV2013-vg01.html#_1.61_productiegebondendetailhandel
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0147.BpDV2013-vg01/r_NL.IMRO.0147.BpDV2013-vg01.html#_1.14_bedrijfsvloeroppervlakbvo
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0147.BpDV2013-vg01/r_NL.IMRO.0147.BpDV2013-vg01.html#_1.14_bedrijfsvloeroppervlakbvo
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12 Bestemmingsplan Scholtensoven 23 N

dit gebruik na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan
voor een periode langer dan 6 maanden is onderbroken of
indien er na het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan
een bedrijf wordt gevestigd op dit perceel en er een
economische binding bestaat tussen dit bedrijf en een bewoner
van dit perceel, waarbij het bedrijfsmatige gebruik voor een
periode langer dan 2 maanden wordt voortgezet.

3.6 Uitsterfregeling
Voor het gebruik van de gronden en gebouwen ter plaatse van het
in bijlage 4 van deze regels aangegeven perceel, en zoals bedoeld
in artikel 3.1 sub o, geldt het volgende:
a. het gebruik van de gronden en de daarop aanwezige gebouwen
als (burger)woning en bijgebouw, zoals aangegeven op bijlage 4,
mag, mits naar aard en omvang niet vergroot, worden voortgezet.
b. Het huidige gebruik van de gronden en de daarop aanwezige
gebouwen (woning en bijgebouw), zoals bedoeld onder sub a,
vervalt indien:
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JB Vastgoed advies Contactpersoon 
dhr. Job Zwart of dhr Bert Mulder 

074 205 10 18 
info@jbvastgoedadvies.nl

Heeft u interesse en/of vragen over het
object? Wij nodigen u graag uit contact
met ons op te nemen om samen te
kijken wat de mogelijkheden zijn!


