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Omschrijving 
 

Representatieve bedrijfsruimte met eigen terrein. 

  
Een bedrijfsruimte met eigen buitenterrein, gelegen op bedrijventerrein "Weuste-Noord" te Wierden.  
  
De bedrijfsruimte heeft een grootte van circa 1.370 m². Op dit moment is de ruimte ingedeeld als 
bedrijfsruimte met kantoorruimte. Boven de kantoorruimte is het mogelijk om een extra kantoor of 
opslagruimte te creëren. 
 
Het object is uitstekend geïsoleerd en beschikt niet over een gasaansluiting. De kantoorruimte is v.v. 
elektrische verwarming, daarnaast is er een pantry en toilet aanwezig. De bedrijfsruimte beschikt over twee 
overheaddeuren, waarvan één elektrisch. Het is tevens mogelijk om in de achterwand (middelse kolom) 
een extra roldeur te realiseren, dit is meegenomen in de staalconstructie. 
 

Voorzieningen:  

Het object wordt aangeboden inclusief de onderstaande voorzieningen:  
- krachtstroom aanwezig; 
- waterkraan in de bedrijfshal; 
- glasvezel aanwezig; 
- verhard achterterrein van circa 578 m² met hekwerk afsluitbaar (opslagcontainers ter overname); 
- v.v. camerasysteem (ter overname); 
- zeer laag energieverbruik.  
 

Locatie:  

Het bedrijventerrein "Weuste-Noord" is gelegen aan de rand van Wierden en kenmerkt zich door de 
verschillende bedrijfspanden en ligging nabij de N36. 
  
Bereikbaarheid:  
Het object is gelegen op korte afstand van de N36 die in directe verbinding staat met de A35, waardoor de 
bereikbaarheid goed is. 

 

Bestemmingsplan: 

Voor dit object geldt het bestemmingsplan “Bedrijvenpark Weuste Noord” met enkelbestemming 
“Bedrijventerrein” en als functieaanduiding "bedrijf tot en met categorie 4.2". Voor meer informatie, zie de 
bestemmingsplanregels verderop in de brochure. 
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Kenmerken 
 
Hoofdfunctie 
Hoofdfunctie: Bedrijfsruimte  
Voorzieningen: Overheaddeuren, krachtstroom, 
betonvloer, toilet, pantry  
Oppervlakte: 1370 m²  
Vrije hoogte: 670 cm  
Vloerbelasting: 3000 kg/m²  
Terrein aanwezig: Ja  
Oppervlakte: 2496 m²  
 
Gebouw 
Bouwjaar: 2020  
Onderhoud binnen: Goed  
Onderhoud buiten: Goed  
 
Omgeving 
Ligging: Bedrijventerrein  
 

 
Parkeren 
Parkeren aan voorzijde van het object op eigen terrein 
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Locatiekaart 
 

 
 

Bereikbaarheid  
Snelweg afrit: Op 4000 m tot 5000 m  
NS station: Op 2000 m tot 3000 m  
Bushalte: Op 2000 m tot 3000 m  
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Foto’s 
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Plattegrond 
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Bestemmingsplan  

 
 
 

Plannaam: Bestemmingsplan Bedrijvenpark Weuste Noord Datum afdruk: 2022-10-21 

 

Naam overheid: 
 

gemeente Wierden 
 

IMRO-versie: 
 

IMRO2012 

Type plan: bestemmingsplan Plan datum: 2014-06-03 

Planidn: 

Dossierstatus: 

NL.IMRO.0189.BP2013000018-VA01 

geheel onherroepelijk in werking 

Planstatus: vastgesteld 

 

 
 
Disclaimer: Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak gemaakt worden op de inhoud van deze afdruk. 
Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze afdruk de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat 
bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd is of niet (meer) correct is. Het Kadaster is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die 
zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens van de afdruk. 
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Legenda 
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Artikel 3 Bedrijventerrein 

  

3.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor Bedrijventerrein aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. bedrijven tot en met categorie 3 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten (Bijlage 1 van de Regels) ter plaatse van 

de aanduiding "bedrijf tot en met categorie 3"; 

b. bedrijven tot en met categorie 4.1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten ter plaatse van de aanduiding "bedrijf 

tot en met categorie 4.1"; 

c. bedrijven tot en met categorie 4 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten ter plaatse van de aanduiding "bedrijf tot 

en met categorie 4"; 

d. bestaande bedrijven die niet behoren tot de ter plaatse toegestane categorie�n zoals opgenomen in a tot en 

met c; 

e. ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van bedrijf - sporthal is een sporthal toegestaan; 

f. ter plaatse van de aanduiding "parkeerterrein" is een parkeerterrein toegestaan; 

met daarbijbehorende: 

g. gebouwen; 

h. ander-bouwwerken; 

i. andere-werken, erven en terreinen; 

met inachtneming van het volgende: 

j. Wgh-inrichtingen zijn niet toegestaan; 

j. Bevi-inrichtingen zijn niet toegestaan; 

k. inrichtingen die zijn genoemd in bijlage C en D van het besluit M.E.R. 1994 zijn niet toegestaan. 

  

  

3.2 Bouwregels 

Op de voor Bedrijventerrein aangewezen gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming 

worden gebouwd. 

  

3.2.1 Gebouwen 

Voor gebouwen gelden de volgende regels: 

a. een gebouw dient binnen een bouwvlak te worden gebouwd; 

b. het bebouwingspercentage van een bouwperceel bedraagt niet meer dan 80, met dien verstande 

dat het totale vloeroppervlak per bouwperceel niet meer bedraagt dan 4.000 m2; 

c. de afstand tot de bouwperceelgrens bedraagt minimaal 3 m; 

d. de bouwhoogte van gebouwen bedraagt niet meer dan is aangegeven ter plaatse van de 

aanduiding �maximale bouwhoogte�; 
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e. in afwijking van en/of in aanvulling op het bepaalde onder a mag op de gronden die nader zijn aangeduid als 

"parkeerterrein" 1 overdekte fietsenstalling worden geplaatst met een maximale oppervlakte van 50 m2 en mag de 

bouwhoogte niet meer bedragen dan 2,5 m. 

  

3.2.2 Ander-bouwwerk 

Voor een ander-bouwwerk gelden de volgende regels: 

a. indien zij v��r de voorgevel of naar de weg gekeerde zijgevel van het hoofdgebouw of het verlengde 

daarvan worden opgericht, bedraagt de bouwhoogte niet meer dan 1 m; 

b. indien zij achter de voorgevel of naar de weg gekeerde zijgevel van het hoofdgebouw worden opgericht, bedraagt 

de bouwhoogte niet meer dan 2,5 m; 

c. de bouwhoogte van antennes bedraagt niet meer dan 20 m; 

d. de bouwhoogte van reclame- en vlaggenmasten mag ten hoogste 8 m bedragen. 

  

3.3 Nadere eisen 

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

behoeve van: 

a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld; 

b. de milieusituatie; 

c. de verkeersveiligheid; 

d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden; 

e. de sociale veiligheid; 

f. de externe veiligheid. 

  

3.4 Afwijking van de bouwregels 

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in: 

a. artikel 3.2.1 onder b en met inachtneming van het voorgeschreven bebouwingpercentage toestaan dat het 

totale vloeroppervlak per bouwperceel wordt vergroot tot maximaal 8.000m�; 

b. artikel 3.2.1 onder d en toestaan dat de bouwhoogte wordt verhoogd tot maximaal 15 m. 

  

3.4.1 Afwegingskader 

Bij toepassing van de afwijkingsbevoegdheden in dit plan vindt een evenredige belangenafweging plaats waarbij 

betrokken worden: 

a. de mate waarin de belangen van gebruikers en/of van eigenaren van de aanliggende gronden kunnen worden 

geschaad; 

b. de mate waarin de uitvoerbaarheid is aangetoond, waaronder begrepen de toelaatbaarheid op het gebied van 

milieu, externe veiligheid, waterhuishouding, ecologie en archeologie; 

c. de mate waarin de landschappelijke inpasbaarheid is aangetoond; 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0189.BP2013000018-VA01/r_NL.IMRO.0189.BP2013000018-VA01.html#d3b4e979-5041-427d-9107-3ef7b1d9c126
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0189.BP2013000018-VA01/r_NL.IMRO.0189.BP2013000018-VA01.html#d3b4e979-5041-427d-9107-3ef7b1d9c126
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d. de mate waarin de verkeerssituatie wordt be�nvloed, waaronder begrepen de gevolgen voor de 

infrastructuur. 

  

  

3.5 Specifieke gebruiksregels 

  

3.5.1 Strijdig gebruik 

Tot een met de bestemming strijdig gebruik, wordt in ieder geval gerekend: 

a. bewoning van bedrijfsruimten; 

b. het buiten de bedrijfsgebouwen opslaan van al dan niet aan het gebruik onttrokken voorwerpen met een totale 

hoogte van meer dan 3 m; 

c. het gebruik van de gronden v��r de voorgevel van de bedrijfsgebouwen als opslagplaats van al dan niet aan het 

gebruik ontrokken voorwerpen. 

  

  

3.6 Afwijking van de gebruiksregels 

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in: 

a. 3.1 onder a, b en c en toestaan dat tevens bedrijven worden toegelaten die niet zijn genoemd in de Staat van 

Bedrijfsactiviteiten of die volgens de Staat van Bedrijfsactiviteiten van een hogere categorie zijn, voor zover het 

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

categorie, met dien verstande dat: 

1. Bevi-inrichting niet zijn toegestaan; 

2. Vuurwerkbedrijven niet zijn toegestaan; 

3. Wgh-inrichtingen niet zijn toegestaan; 

4. inrichtingen die zijn genoemd in bijlage C en D van het besluit M.E.R. 1994 niet zijn toegestaan; 

b. 3.1 ten behoeve van de uitoefening van detailhandel in: 

1. goederen, welke ter plaatse zijn vervaardigd, bewerkt of hersteld; 

2. goederen in een onderneming, waarin een nijverheids- en/of ambachtsbedrijf wordt uitgeoefend, mits de 

laatstgenoemde uitoefening een wezenlijk bestanddeel uitmaakt en de detailhandel in goederen, gelet op de aard 

daarvan, geschiedt zowel ter plaatse waar dat bedrijf wordt uitgeoefend als in rechtstreeks verband met de 

uitoefening van dat bedrijf; 

3. automobielen; 

4. caravans; 

5. boten en motoren; 

6. bouwmaterialen, waaronder begrepen: 

a. sanitair; 

b. keukens en kasten; 

c. wand- en vloertegels; 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0189.BP2013000018-VA01/r_NL.IMRO.0189.BP2013000018-VA01.html#9834a626-f57c-4077-a226-107d2ebecc42
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0189.BP2013000018-VA01/r_NL.IMRO.0189.BP2013000018-VA01.html#9834a626-f57c-4077-a226-107d2ebecc42
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7. motorbrandstoffen, niet zijnde LPG; 

mits vestiging elders in de gmeente niet mogelijk en/of uit ruimtelijke overwegingen niet wenselijk is gebleken. 

c. 3.1 ten behoeve van de uitoefening van volumineuze detailhandel, met dien verstande dat toepassing van deze 

bevoegdheid niet mag leiden tot een oneveneredige aantasting van de detailhandelsstructuur. 

d. 3.1 onder j ten behoeve van de vestiging van een Bevi-inrichting, met dien verstande dat: 

1. de 10-6 contour voor het plaatsgebonden risico of - indien van toepassing - de afstand zoals bedoeld 

in artikel 5 lid 3 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen jo. artikel 1 van de Regeling externe 

veiligheid inrichtingen dient te zijn gelegen binnen het bouwperceel van de Bevi-inrichting, dan wel op 

gronden waarop geen kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten zijn gesitueerd dan wel toegestaan; 

2. een verantwoording dient te worden gegeven van het groepsrisico in het invloedsgebied van de 

inrichting conform het bepaalde in artikel 13 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen, zoals dat 

geldt ten tijde van de vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan; 

3. de verkeersveiligheid, brandveiligheid en een adequate brand- en rampenbestrijding worden 

gewaarborgd. 

  

3.6.1 Afwegingskader 

Bij toepassing van de afwijkingsbevoegdheden in dit plan vindt een evenredige belangenafweging plaats waarbij 

betrokken worden: 

a. de mate waarin de belangen van gebruikers en/of van eigenaren van de aanliggende gronden kunnen worden 

geschaad; 

b. de mate waarin de uitvoerbaarheid is aangetoond, waaronder begrepen de toelaatbaarheid op het gebied van 

milieu, externe veiligheid, waterhuishouding, ecologie en archeologie; 

c. de mate waarin de landschappelijke inpasbaarheid is aangetoond; 

d. de mate waarin de verkeerssituatie wordt be�nvloed, waaronder begrepen de gevolgen voor de 

infrastructuur. 
 

  

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0189.BP2013000018-VA01/r_NL.IMRO.0189.BP2013000018-VA01.html#9834a626-f57c-4077-a226-107d2ebecc42
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0189.BP2013000018-VA01/r_NL.IMRO.0189.BP2013000018-VA01.html#9834a626-f57c-4077-a226-107d2ebecc42
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Heeft u interesse? Neem contact met ons op! 


