
Bedrijventerrein PIER14 te Zwijndrecht
Ca. 1.063 m² BVO Kantoorruimte verdeeld over begane grond en eerste 

verdieping en ca. 1.177 m2 BVO Bedrijfs-/ opslagruimte.

HUURPRIJS OP AANVRAAG.
KOOPSOM OP AANVRAAG.



Omschrijving
PIER14
 Met het vernieuwen van dit complex zal de rijke 
Met prachtig zicht op de drukste waterweg van geschiedenis van Schokbeton gekoesterd blijven. 

Europa wordt PIER14 ontwikkeld. De ultieme 

vestigingsplaats voor nautische bedrijven. Dit Het Schaaldakgebouw bestaat uit een combinatie 
bedrijventerrein in Zwijndrecht wordt volledig van kantoorruimte en bedrijfs- / opslagruimte. De 
getransformeerd tot ambitieuze duurzame entree van het kantoor is het eerste wat men ziet 
nautische hub en zal in zijn totaliteit bestaan uit wanneer ze het terrein oprijden. Deze entree zal 
circa 16.000 m2 kantoor en ruim 50.000 m2 van de westgevel (de waterzijde) verplaatst 
bedrijfsruimte, inclusief circa 600 meter kade en worden naar de noordgevel om het schitterende 
aanlegsteiger.
 uitzicht over de Schokhaven te benutten. De 


 kantoorruimte is verdeeld over twee bouwlagen. 

Het Schaaldakgebouw
 Aangrenzend is de grote bedrijfsruimte gesitueerd. 

Het Schaaldakgebouw is een markant gebouw dat De bedrijfsruimte is optimaal toegankelijk en heeft 

nabij de twee (hoofd)entrees van PIER14 is een hoogte van ruim 7 meter. De kopgevel van de 
gelegen. Dit gebouw dankt de naam aan zijn bedrijfsruimte zal volledig vernieuwd worden naar 
karakteristieke schaaldak met overspanning van de wens van de toekomstige gebruiker. Binnen 
ruim 20 meter! Het uit 1935 daterende pand wordt zowel het kantoor als de bedrijfsruimte wordt de 
op prachtige wijze gerenoveerd, waarna het weer volledige breedte van het pand benadrukt. 
als nieuw zal zijn. 
 Daarbij zullen alle kozijnen vervangen worden met 


 een vernieuwend ritme. 
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Vervolg omschrijving
Niet alleen bij de gehele herontwikkeling van Verkoopinformatie

PIER14, ook bij de renovatie van het 

Schaaldakgebouw staat duurzaamheid hoog in 
Koopsom

het vaandel. Het gebouw zal volledig gasloos 
Op aanvraag. 

worden uitgevoerd en de kantoorruimte zal na 

oplevering beschikken over een A+++ label. Op 
Fiscaal regime

het dak van de kantoorruimte zullen zonnepanelen 
Het meest gunstige fiscale regime wordt in overleg 
worden aangebracht, met als doel de realisatie met koper en verkoper gekozen.

van een nul-op-de-meter gebouw. De opgewekte 

stroom zal de gebruiker ten goede komen, een 
Zekerheidsstelling

unique selling point.
 
Koper dient binnen 14 dagen na ondertekening 


 van de koop-/ aannemingsovereenkomst een 
De stedenbouwkundige en landschapsarchitect waarborgsom ter grootte van 10% van de 
hebben zich gezamenlijk gebogen over een koopsom, op het rekeningnummer van het 
hoogwaardig tuinontwerp. De “tuin” bevindt zich notariskantoor dat het transport verzorg, te storten.

langs de hoofdentree en is gericht op de horeca 

en waterbushalte. Een ‘front row’ positie ten 
Notaris

opzichte van de Schokhaven, de plek waar de 
De overdracht zal plaatsvinden via projectnotaris 
waterbussen liggen.
 HMK-notarissen te Amsterdam.



 


Oplevering
 
Koop- aannemingsovereenkomst


De oplevering zal naar verwachting Q4 2023 zijn. 
De afspraken tussen koper en verkoper zullen 
Eventuele eerdere oplevering is bespreekbaar. 
 worden vastgelegd in een Koop- 


 aannemingsovereenkomst. Hierin wordt de 

Energielabel
 aankoop van de grond, en ook de afspraken met 

Ten behoeve van de renovatie is er voorafgaand de aannemer vastgelegd.

aan de verbouwing een GPR Gebouw Assessment 

opgesteld, ten behoeve van de aanvraag 
Betaling

omgevingsvergunning. Op basis van het 
De betaling vindt plaats in termijnen. De eerste 
assessment is het voorlopige energielabel A+++.
 termijn betreft de aankoop van de grond. 
Verhuurder zal tijdig voor ingang van de Naarmate de ontwikkeling en de bouw vordert 
huurovereenkomst, of in geval van verkoop tijdig worden de verschillende termijnen in rekening 
voor ondertekening van de koopakte, een afschrift gebracht. In het geval er een hypothecaire lening 
doen toekomen van het voorlopige energielabel. is afgesloten zal de bank doorgaans de betalingen 
Het definitieve label zal als bijlage bij de tussen verrichten.
partijen te sluiten overeenkomst worden gehecht.





Gebruik


Huurder of koper is te allen tijde zelf volledig 
verantwoordelijk voor het aanvragen van de 
eventueel benodigde goedkeuringen en/of 
vergunningen van het bevoegd gezag om zich op 
locatie te mogen vestigen. Indien na 
ondertekening van de huurovereenkomst/
koopovereenkomst blijkt dat het gebruik van 
Huurder/Koper strijdig is met de ter plaatse 
geldende publiekrechtelijke of privaatrechtelijke 
bestemming, kan Huurder/Koper de Verhuurder/
Verkoper daar nimmer voor aansprakelijk stellen. 
Het toetsen of het beoogde gebruik publiek- of 
privaatrechtelijk is toegestaan, betreft volledig de 
verantwoordelijkheid van Huurder/Koper.
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Verhuurinformatie 
 In geval van deelverhuur zullen er wel leveringen 

 en diensten door verhuurder worden verzorgd. De 

Huurprijs
 afbakening daarvan zal in dat geval nader worden 

Op aanvraag. 
 bepaald.


 


Omzetbelasting
 
Huurovereenkomst


Het uitgangspunt is dat Huurder het gehuurde voor 
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en 
tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a 
stellen minimumpercentage blijvend zal gebruiken BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende 
voor prestaties die recht geven op aftrek van Zaken (ROZ) in februari 2015, naar het model van 
omzetbelasting, zodanig dat met de verhuurder.	

ondertekening van de huurovereenkomst zal 


worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Indien Wet ter voorkoming van witwassen en financieren 
Huurder na de huuringangsdatum niet of niet meer van terrorisme

aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan 
worden verhoogd, zodanig dat Verhuurder wordt de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van 
gecompenseerd voor de gevolgen van het witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te 
vervallen van de mogelijkheid van het verrekenen voldoen. 

van omzetbelasting.
 



 Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving 

Huurtermijn
 dienen wij van verkopers en kopers een 

Vanaf 5 jaar met verlengingsperioden van telkens 5 cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de 

jaar.
 onderstaande stukken dienen te worden 

 aangeleverd.


Opzegtermijn
 


Wederzijdse opzegtermijn van twaalf maanden -	Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n)(zie 
tegen het einde van een huurperiode. 
 bijgevoegd document);



 -	kopie geldig legitimatiebewijs van de 

Zekerheidsstelling
 tekenbevoegde (zonder foto en BSN);


Een bankgarantie ter grootte van een -	kopie geldig legitimatiebewijs van de Uiteindelijk 

betalingsverplichting van drie maanden, inclusief Belanghebbende(n) (zonder foto en BSN).

BTW en indien van toepassing servicekosten. 
 



 Ooms respecteert uw recht op privacy en 

Huurprijsaanpassing
 garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens 

Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze 

huuringang, op basis van de wijziging van het zullen worden behandeld, overeenkomstig de 
prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex richtlijnen uit de Algemene Verordening 
(CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), Gegevensbescherming (AVG).
gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de 

Statistiek (CBS). 





Servicekosten


Huurder dient zelf contracten af te sluiten voor de 
levering van water en elektra.




Er zullen door verhuurder geen leveringen en 
diensten worden verzorgd. Alle leveringen en 
diensten komen voor rekening van huurder. 
Verhuurder zal enkel een voorschot in rekening 
brengen voor de kosten van het parkmanagement 
en voor de bijdrage BIZ Groote Lindt.
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Unieke ligging
 
Vestigingsvoorwaarden

PIER14 is gelegen aan de zuidzijde van Zwijndrecht, Gemeente Zwijndrecht heeft dit terrein 
de thuishaven van de binnenvaart. Door de unieke aangewezen om de economie verder te 
ligging is PIER14 onlosmakelijk verbonden met versterken met de ‘Thuishaven van de 
nautische nostalgie. Het bedrijvenpark heeft een binnenvaart’ als basisprincipe. Op de locatie 
prachtige ligging aan het water, die ten volste mogen zich dan ook alleen nautisch gerelateerde 
wordt benut met de aanwezigheid van twee bedrijven vestigen.

insteekhavens. Natuurlijk speelt de architectuur in 

op het uitzonderlijke zicht op het drukbevaren 
Bestemmingsplan

waterknooppunt. Deze exclusieve factor wordt ook Groote Lindt is een industrieterrein met het 
aangegrepen voor extra personenvervoer. Een bestemmingsplan ‘Groote Lindt’ dat naadloos 
kracht van PIER14 is dan ook de veelzijdige aansluit bij de behoeftes en ambities van nautisch 
bereikbaarheid.
 gerelateerde ondernemingen (artikel 3 Bedrijf). 


 Onderstaand enkele richtlijnen om te bepalen of 
Vanuit PIER14 zal jouw bedrijf volledig toegankelijk uw bedrijf zich kan vestigen op PIER14. Er zijn 
zijn voor personeel, zakelijke relaties en bezoekers. bedrijven toegestaan van milieucategorie 3.1 (aan 
Daarbij is wereldhavenstad Rotterdam zowel via dijkzijde), 3.2 (noordelijke helft van de locatie) en 
het water als het land uitstekend bereikbaar. Een 4.1 (zuidelijke helft van de locatie). Het bevoegd 
inspirerende metropool om je als nautische gezag kan bij het verlenen van een 
ondernemer vlakbij te vestigen.
 omgevingsvergunning afwijken van de maximale 


 milieucategorie door bedrijven toe te laten uit ten 

Waterbus
 hoogste twee categorieën hoger dan in lid 3.1.De 

De waterkant van PIER14 dient voor meer dan maximum bouwhoogte bedraagt 15 meter, met 
alleen onbelemmerd uitzicht. Op de kop van het een mogelijke afwijking naar 25 meter. De totale 
terrein komt namelijk een halte van de waterbus. oppervlakte van gebouwen en overkappingen 
De waterbus vaart tussen Rotterdam en Dordrecht bedraagt per bouwperceel ten hoogste 60%, met 
en is een vorm van openbaar personenvervoer te een mogelijke afwijking naar 80%; Zelfstandige 
water. Snel, vol beleving en van het uiterste gemak kantoren zijn niet toegestaan. Per bedrijf is 
voorzien. Eind 2022 zal deze vloot met elektrische maximaal 2.000 m kantoorvloeroppervlakte 
vaartuigen worden uitgebreid. Een duurzaam toegestaan, en maximaal 50% kantoorruimte in 
vervoersmiddel in de regio die op efficiënte wijze verhouding tot de bedrijfsvloeroppervlakte. Bij 
eer doet aan de unieke kwaliteit van PIER14.
 omgevingsvergunning kan onder strikte 


 voorwaarden worden afgeweken naar een 

Bereikbaarheid per auto
 maximale kantoorvloeroppervlakte van ten 

De bereikbaarheid van het terrein beperkt zich niet hoogste 3.000 m2. 

tot het water. Vanaf PIER14 ben je binnen vijf 

minuten op de snelweg (A16), een vrijwel directe Wilt u precies weten of uw bedrijf past binnen de 
route naar Rotterdam. Een autorit van 20 minuten is bestemmingsplanregels? Wij helpen u graag.
voldoende om je te bevinden in het centrum van 
de havenstad. Dordrecht is nog dichterbij, dit ligt 
op slechts 10 minuten rijafstand. Op het terrein van 
het project wordt meer dan voldoende 
parkeergelegenheid gecreëerd.





Openbaar vervoer


Naast de waterbus beschikt Zwijndrecht over zowel 

een treinstation (20 minuten lopen) als een 
busnetwerk.
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Duurzaamheid
 communicatie via internet en het vergroten van de 
Er wordt op circulaire wijze gewerkt in de bouw, veiligheid door bijvoorbeeld extra surveillance, 
door onder andere sloopmaterialen te oogsten hekwerken en camerabeveiliging. Voor deze extra 
voor hergebruik. Hiernaast is er goed nagedacht voorzieningen en activiteiten zal een BIZ bijdrage 
over de mogelijkheden tot renovatie. Een gerekend worden. De hoogte van deze bijdrage is 
overgroot gedeelte van de gebouwen wordt ook thans nog niet bekend, en zal voor zowel huurders 
nieuw leven ingeblazen om zo de rijke als kopers op het terrein van PIER14 van toepassing 
geschiedenis waar mogelijk te koesteren. Om ook zijn. De hoogte van de bijdrage is gebaseerd op 
in de gebruiksfase onze duurzaamheidsambities te de WOZ waarde van het betreffende object.

waarborgen is ervoor gekozen om PIER14 geheel 

gasloos te bouwen. Een ‘all electric approach’ is 
Disclaimer

de toekomst van onze samenleving, zo ook van dit Nadrukkelijk is vermeld dat deze 
nautische bedrijventerrein. Bij het realiseren van informatieverstrekking niet als een aanbieding of 
PIER14 worden daarom doelbewust verschillende offerte mag worden beschouwd. Aan deze 
duurzaamheidscertificeringen nagestreefd. Op het gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. 
gebied van energie, milieu, gezondheid, 
gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Dit maakt 
PIER14 een bijzonder bedrijventerrein, geënt op de 
toekomst van de nautische industrie en haar 
mensen.





Parkmanagement


Teneinde ook in de toekomst regie te kunnen 
houden op de bereikbaarheid, veiligheid en het 
duurzaam beheer en onderhoud van het totale 
terrein, en voorts met het oog op het eventueel 
creëren van verschillende (gemeenschappelijke) 
faciliteiten voor eigenaren en gebruikers van het 
terrein, een en ander zodanig dat een blijvend 
interessant vestigingsklimaat ontstaat, zal 
Verhuurder zorgdragen voor een 
parkmanagementregeling, waaraan huurder en 
de andere huurders van kavels op het terrein 
gebonden zullen zijn.

Huurder en de andere gebruikers van kavels op het 
terrein zullen uit hoofde van bedoelde regeling 
financieel bijdragen aan de bekostiging van het 
beheer en onderhoud van de voor 
gemeenschappelijk gebruik bestemde gedeelten 
van het terrein en vorenbedoelde faciliteiten. De 
voorlopige indicatie voor deze bijdrage is € 3,-- per 
m2 per jaar per uitgegeven m2 bouwgrond.





Bijdrage BIZ Groote Lindt


PIER14 valt binnen een zogeheten BI-zone 
(Bedrijven investeringszone). Dit houdt in dat het 
terrein door de gemeente aangewezen is als 
afgebakend gebied, waar extra voorzieningen 
getroffen worden, bovenop de basisvoorzieningen 
van de gemeente. Denk aan activiteiten zoals het 
verbeteren van verkeersvoorzieningen, 
bewegwijzering, groenvoorziening, brandveiligheid, 



Indeling
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Ca. 1.063 m2 BVO Kantoorruimte verdeeld over 
begane grond en eerste verdieping;




Ca. 1.177 m2 BVO Bedrijfs-/ opslagruimte;




Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend 
aan de hand van plattegrondtekeningen. De 
oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, 
doch mogen niet worden aangemerkt als 
verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door 
het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B 
van NEN 2580.




Onder- danwel overmaat van het metrage zal 
nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening van 
de huurprijs en/of eventuele kosten bijkomende 
leveringen en diensten, tijdens de periode van 
deze huurovereenkomst met inbegrip van 
eventuele verlenging(en) hiervan.
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Opleverniveau

Algemeen

 Entree volledig afgewerkt met vloer-, wand- en 
plafondafwerking;

 Twee volledig afgewerkte toiletten per verdieping, 
waarvan 1 MIVA toilet;

 Keuken inclusief apparatuur;
 Meterkast voorzien van water- en elektra 

aansluiting.

Kantoorruimte

 Alle wanden worden gestuct opgeleverd;
 Warmte opwekking middels lucht 

warmtepompen, gekoppeld aan 
vloerverwarming;

 Vloerafwerking middels zandcementvloer of 
monoliet;

 Koeling middels 6 cassette units per verdieping;
 Zonnepanelen op het dak (nul-op-de meter 

uitgangspunt);
 Mechanische ventilatie;
 Plafondafwerking betreft een industriële afwerking 

(zonder systeemplafond, zodat het unieke 
schaaldak zichtbaar blijft);

 Aluminium kozijnen met HR++ beglazing;
 Basis elektra installatie incl. hoofdverdeler, 

bewegingsmelders, E-installatie t.b.v. de 
warmtepomp/ ventilatie en wcd’s;

 Brandmeldinstallatie;
 Verlichting middels LED-armaturen 60 x 60 cm, 

downligths;
 Wandkabelgoten.

Bedrijfsruimte

 Semi transparant ‘Rodeca’ glas in de zijgevels 
t.b.v. daglichttoetreding;

 Nieuwe, lichtdoorlatende kopgevel (oostgevel);
 Geëgaliseerde betonvloer in de bedrijfsruimte;
 Huidige vloerbelasting is 1.000 kg/m2;
 Geïsoleerde wandpanelen (indien de wens van 

de gebruiker);
 Dak is vanaf de buitenzijde geïsoleerd en heeft 

een industriële afwerking;
 Lichtstraten;
 Vrije hoogte ruim 7 meter;
 Dubbele loopdeur in de zuidgevel (ter plaatse 

van huidige overheaddeur);
 Vliesgevel met aluminium kozijnen en dubbele 

loopdeur of een elektrisch bedienbare 
overheaddeur in de zuidgevel (ter plaatse van 
huidige grote overheaddeur);

 Noodverlichting;
 Algemene verlichtingsinstallatie middels LED 

beams;
 Eventueel kunnen er nog meer bedrijfs-/

kantoorruimten gerealiseerd worden door een 
tussenvloer te plaatsen in de bedrijfsruimte.

OPTIONEEL

 Afwijkende wensen met betrekking tot het 
opleverniveau zijn bespreekbaar.
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Bestemmingsplan
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Bij de gemeente Zwijndrecht valt de onroerende 
zaak in het vigerende bestemmings¬plan: 
‘Bedrijventerrein Groote Lindt‘, vastgesteld bij 
Raadsbesluit van 4 februari 2014.




De locatie kent diverse enkelbestemmingen, te 
weten:




- Op grond van artikel 3 van de planvoorschriften is 
de enkelbestemming van het   

  grootste gedeelte van het complex: “Bedrijf” .

- Op grond van artikel 6 van de planvoorschriften is 
de enkelbestemming van de 

  percelen in de Uilenhaven en de Schokhaven: 
“Water”.

- Naast voormelde enkelbestemmingen rust op een 
strook aan de zuidzijde van 

  de locatie een dubbelstemming 
“Waterstaat” (artikel 13)

- Naast voormelde enkelbestemmingen rust op een 
strook aan de noordzijde van 

  de locatie een dubbelstemming “Waterstaat - 
Waterkering” (artikel 13)




Toegestaan zijn bedrijven in de milieucategorieën 
3.1 (aan dijkzijde), 3.2 (noordelijke helft van de 
locatie) en 4.1 (zuidelijke helft van de locatie).




Een kleine strook van het gebied aan de zuidzijde, 
ligt binnen de zone van een voor geluid gezoneerd 
bedrijventerrein, waarbuiten de geluidbelasting 
vanwege het gezoneerd industrieterrein de 
waarde van 50 dB(A) niet te boven mag gaan.




De voor “Bedrijf” aangewezen gronden zijn 
bestemd voor:




a. ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijf ten 
hoogste van categorie 3.1’: bedrijven 

    uit ten hoogste categorie 3.1 van de Staat van 
Bedrijfsactiviteiten ‘gezoneerd 

    industrieterrein’

b. ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijf ten 
hoogste van categorie 3.2’: bedrijven 

    uit ten hoogste categorie 3.2 van de Staat van 
Bedrijfsactiviteiten ‘gezoneerd 

    industrieterrein’

c. ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijf ten 
hoogste van categorie 4.1’: bedrijven 

    uit ten hoogste categorie 4.1 van de Staat van 
Bedrijfsactiviteiten ‘gezoneerd 

    industrieterrein’


o. bij deze bestemming behorende voorzieningen, 
zoals groen, water, 

    nutsvoorzieningen, parkeervoorzieningen en laad- 
en losvoorzieningen.




•	gebouwd mag worden binnen het bouwvlak;

•	de bouwhoogte van gebouwen bedraagt ter 
plaatse van de aanduiding ‘maximale 
bouwhoogte (m)’ ten hoogste de aangegeven 
bouwhoogte. In   onderhavig geval is dat in het hele 
gebied 15 meter;

•	de totale oppervlakte van gebouwen en 
overkappingen bedraagt per bouwperceel ten 
hoogste 60%;

•	het bevoegd gezag kan bij 
omgevingsvergunning afwijken van de maximale   
bebouwingspercentages en een 
bebouwingspercentage van 80% toestaan, mits dit 
noodzakelijk is voor een goede bedrijfsvoering en 
er geen onevenredige aantasting plaats vindt van 
de gebruiks- en bouwmogelijkheden van de 
omliggende percelen;

•	het bevoegd gezag kan bij 
omgevingsvergunning afwijken van de maximale 
bouwhoogte en een hoogte van 25 meter voor 
gebouwen toestaan of een hoogte van 55 meter 
voor bouwwerken geen gebouwen zijnde toestaan 
mits dit noodzakelijk is voor een goede 
bedrijfsvoering en er geen onevenredige 
aantasting plaats vindt van de gebruiks- en 
bouwmogelijkheden van omliggende percelen.

•	het bevoegd gezag kan bij 
omgevingsvergunning afwijken van de maximale 
milieucategorie om bedrijven toe te laten uit ten 
hoogste twee categorieën hoger dan in lid 3.1, 
voor zover het betrokken bedrijf naar aard en 
invloed op de omgeving geacht kan worden te 
behoren tot de categorieën zoals in 3.1   genoemd.

•	het bevoegd gezag kan bij 
omgevingsvergunning afwijken van de maximale 
milieucategorie om bedrijven toe te laten die niet 
in de Staat van  Bedrijfsactiviteiten ‘gezoneerd 
industrieterrein’ zijn genoemd, voor zover het 
betrokken bedrijf naar aard en invloed op de 
omgeving geacht kan worden te behoren tot de 
categorieën zoals in 3.1 genoemd;
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•	per bedrijf is maximaal 2.000 m² 
kantoorvloeroppervlakte toegestaan, óf maximaal 
50% kantoorruimte in verhouding tot de 
bedrijfsvloeroppervlakte. Bij omgevingsvergunning 
kan onder strikte voorwaarden worden afgeweken 
van het gestelde over de maximale hoeveelheid 
kantoorruimte;

•	Zelfstandige kantoren zijn niet toegestaan.




De voor “Water” aangewezen gronden zijn 
bestemd voor:




- Verkeer te water;

- Water ten behoeve van de waterhuishouding;

- Voorzieningen ten behoeve van de scheepvaart.




De voor “Waterstaat” aangewezen gronden zijn 
naast de daar geldende enkelbestemming tevens 
bestemd voor waterstaatkundige voorzieningen en 
voorzieningen ten behoeve van de scheepvaart.




De voor “Waterstaat – Waterkering”, aangewezen 
gronden zijn, naast de daar geldende 
enkelbestemming, tevens bestemd voor de 
waterkering.







Onderhavige locatie valt binnen het gebied dat in 
de omgevingsvisie van de gemeente wordt 
aangeduid als “Zuidelijke Bedrijventerreinen”. Het 
gebied wordt als volgt gekenschetst:

Dit gebied is dé motor van de Zwijndrechtse 
economie: 




•	Het bestaat uit havens, kades en 
(watergebonden) bedrijvigheid; 

•	Het gebied levert veel werkgelegenheid voor de 
inwoners van Zwijndrecht;  

•	De binnenvaart vormt een belangrijke drager 
van de identiteit van Zwijndrecht. 




Voor dit gebied worden de volgende punten als 
grootste opgaven aangeduid:




•	Optimaliseren ruimtegebruik en goed benutten 
van de watergebonden ligging.

•	Transformatie van verouderd/niet courant 
vastgoed, naar opnieuw bedrijven of andere 
functies (waarbij er geen hinder/belemmeringen 
mogen ontstaan).

•	Naar een klimaat adaptief en energieneutraal 
bedrijventerrein. Vergroten van de 

belevingskwaliteit, onder andere door vergroening 
en een betere verknoping met het water. 




Voor het gebied is nog geen omgevingsplan 
beschikbaar.




De bovenstaande en in de bijlage verstrekte 
gegevens, betreffende de bestemming zijn 
gedownload via de internetsite 
www.ruimtelijkeplannen.nl per toestandsdatum 
maart 2022. Voor het volledige bestemmingsplan, 
wordt verwezen naar voornoemde website.
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Kadastrale kaart
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Adres

Lindtsedijk 14





Postcode / Plaats


3336 LE Zwijndrecht

Gemeente

Zwijndrecht





Sectie / Perceel

C / 3006, 3766, 3767, 3770, 4050, 
4051

Soort

Volle eigendom





Een passende huisvesting voor uw bedrijf?

Onze specialisten staan klaar om te helpen!

Dennis Dekker
Directeur - Vennoot

Register Makelaar en Taxateur o.z

Informatie aanvragen of bezichtiging plannen? Bel: 078 - 614 4 333

 Snel, proactief en ondernemend
 Sterk team met altijd één helder aanspreekpunt
 Thuis in de markt, de regio en bij instanties
 Uw uitdaging is onze uitdaging
 NVM Business Makelaar
 Vastgoedcert gecertificeerd

Waarom Ooms Makelaars?

Johan de Wittstraat 40, 3311 KJ Dordrecht

Lindtsedijk 14, Zwijndrecht 21

Tel: 088 424 0 172

Chantal van der Bij
Vastgoed Adviseur

Bedrijfsonroerend goed
Tel: 088 424 0 202

Kimberley Moolenaar
Vastgoed Adviseur

Bedrijfsonroerend goed
Tel: 088 424 0 173

Esmee van Laar
Commercieel Medewerker

Binnendienst
Tel: 088 424 0 231

Sam Borges dos Santos
Commercieel Medewerker

Binnendienst
Tel: 088 424 0 116

Liesbeth Baris
Vastgoed Adviseur

Bedrijfsonroerend goed
Tel: 088 424 0 234


