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Gronduitgifteprotocol bedrijventerrein Retsel II in Heeswijk-
Dinther  

Juni 2020 

 

Inleiding 

In de kern Heeswijk-Dinther ligt het wijzigingsplan ‘Uitbreiding bedrijventerrein Retsel, 

Heeswijk-Dinther’ (hierna te noemen Retsel II). Sinds begin 2020 is dit wijzigingsplan 

onherroepelijk. In het wijzigingsplan liggen een aantal bedrijfskavels en die kunnen nu 

worden verkocht. In dit uitgifteprotocol wordt geregeld hoe de verkoop plaatsvindt.  

 

Locatie 

De uitbreiding ligt in de oksel van de Retselseweg en de Dodenhoeksestraat ten 

noordoosten van het bestaande bedrijventerrein Retsel. Het plangebied heeft een op-

pervlakte van circa 2,2 ha en voorziet in de uitgifte van circa 1,4 ha bedrijventerrein.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doelstelling protocol 

Het gronduitgifteprotocol is een hulpmiddel voor de gemeente om te komen tot een 

zorgvuldige gronduitgifte en het maken van een selectie op basis van: 

• gemeentelijke uitgangspunten → bestemmingsplan, economisch beleid, milieu en 

duurzaamheid 

• regionaal beleid → zuinig ruimtegebruik 
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De uitgifte van kavels blijft altijd maatwerk. De gemeente houdt zich het recht voor om 

in bijzondere gevallen, in afwijking van het protocol, gemotiveerd anders te beslissen. 

 

Bestemmingsplan 

Milieucategorie 

Op het grootste deel van het bedrijventerrein zijn bedrijven toegestaan tot en met mili-

eucategorie 2. Alleen in de smalle strook nabij het bestaande bedrijfsperceel Retsel-

seweg 10 is milieucategorie 3.2 toegestaan’, deze grond is geen eigendom van de ge-

meente.  

 

Afwijkingen 

In de ‘Staat van bedrijfsactiviteiten’ staat omschreven welke bedrijven op de betreffen-

de gronden zijn toegestaan. Van deze Staat van bedrijfsactiviteiten kan worden afge-

weken middels een omgevingsvergunning: 

- ten behoeve van bedrijven die niet zijn genoemd in de Staat van Bedrijfsactivitei-

ten, maar die voor wat betreft de aard en de omvang van de milieuhinder die ze 

veroorzaken gelijk kunnen worden gesteld met de toegestane categorieën; 

- ten behoeve van bedrijven in één milieucategorie hoger dan de toegelaten maxima-

le milieucategorie, mits de bedrijven voor wat betreft de aard en omvang van de mi-

lieuhinder die ze veroorzaken, gelijk kunnen worden gesteld met een bedrijf in de 

toegelaten milieucategorieën. 

 

Toegestaan 

Naast de bedrijfsactiviteiten zijn ondergeschikte productiegebonden detailhandel, 

volumineuze detailhandel en bij de bedrijfsactiviteiten behorende niet-zelfstandige kan-

toren toegestaan. 

 

Niet toegestaan 

Bedrijfswoningen, zelfstandige kantoren, zelfstandige showrooms en zelfstandige de-

tailhandel zijn niet toegestaan.  

 

Kavels 

De kavels moeten voldoen aan de volgende voorwaarden: 

- oppervlakte: minimaal 1.000 m²  

- breedte: niet minder dan 20 meter 

- bebouwingspercentage: minimaal 50%, maximaal 80% 

- goot- en bouwhoogte: aan de randen 8 meter, in de middengebieden 10 en 13 

meter  

- parkeren: op eigen terrein  
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Kavelprijs 

De grondprijs is vastgesteld op: 

- € 140,- per m² voor de reguliere kavels en  

- € 150,- per m² voor de hoekkavel (kavel 20) 

 

Deze bedragen zijn exclusief BTW en kosten koper. 

 

Daarnaast komt er nog een opslag op deze grondprijs in verband met duurzaam-

heidsmaatregelen. Zie hieronder. 

 

Milieu/duurzaamheid 

De gemeente hecht groot belang aan duurzaamheid en wil daarom graag het nemen 

van duurzaamheidsmaatregelen op bedrijventerrein Retsel II stimuleren.  

 

Gas 

Op het bedrijventerrein zal geen gas worden aangelegd. Alleen bedrijven die geen ge-

bruik maken van gas komen in aanmerking voor een bedrijfskavel.  
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Zonnepanelen  

Alleen bedrijven die hun dakconstructie zodanig maken dat het dak geschikt is voor 

zonnepanelen en die dit dak vervolgens volledig benutten voor zonnepanelen komen in 

aanmerking voor een bedrijfskavel. Van geval tot geval zal bekeken worden om hoe-

veel zonnepanelen het gaat.  

Om ervoor te zorgen dat de zonnepanelen ook daadwerkelijk worden aangelegd dient 

het bedrijf een bankgarantie aan de gemeente te verstrekken. Het bedrag van de 

bankgarantie is gelijk aan het aantal m² van de te kopen bedrijfskavel x de helft van de 

prijs per m².  

 

Bijvoorbeeld: als u een kavel koopt van 2500 m² à € 140,- = € 350.000,-, dient u een 

bankgarantie van 2500 x € 70,- = € 175.000,- te verstrekken.  

De bankgarantie wordt teruggestuurd zodra de zonnepanelen zijn aangelegd. 

 

Hemelwateropvang 

Hemelwater moet op de eigen kavel worden opgevangen. Voor alle bedrijfskavels geldt 

een hemelwaterbergingseis op particulier terrein van 20 mm per m² verhard oppervlak. 

Het verhard oppervlak van een kavel wordt bepaald door het totaal van het dakopper-

vlak van de opstallen te vermenigvuldigen met 1,5. Hiermee wordt ook de terreinver-

harding (bijvoorbeeld inritten) meegenomen. 

 

Bedrijfsverzamelgebouw 

Bedrijfsverzamelgebouwen komen tegemoet aan de vraag naar kleinschalige bedrijfs-

ruimte van startende en/of kleine ondernemers. De gemeente wil de vestiging van een 

bedrijfsverzamelgebouw graag faciliteren als blijkt dat daar behoefte aan is. Hiervoor 

willen we minimaal één kavel beschikbaar stellen.  

Een bedrijfsverzamelgebouw kan gerealiseerd worden door een ontwikkelaar maar ook 

gezamenlijk door meerdere kleine ondernemers, bijvoorbeeld in de vorm van een Ver-

eniging van Eigenaren (VvE).  

In de vragenlijst kunt u aangeven of u belangstelling hebt voor een bedrijfsverzamelge-

bouw.  

Indien zowel ontwikkelaars als meerdere kleine ondernemers zich melden voor een 

bedrijfsverzamelgebouw dan gaat de voorkeur van de gemeente uit naar een bedrijfs-

verzamelgebouw op te richten door meerdere ondernemers gezamenlijk. 

 

Verkaveling 

De kavels zijn flexibel in te delen maar we verwachten dat er maximaal 8 kunnen wor-

den gerealiseerd. Over één kavel (kavel 14) zijn al afspraken gemaakt, deze is niet 

meer te koop.  
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Afspraken in regionaal verband 

De gemeenten in de regio Noordoost Brabant, waar Bernheze ook deel van uitmaakt, 

hebben afspraken gemaakt over de uitgifte van bouwgrond. Zuinig ruimtegebruik blijft 

een belangrijk aandachtspunt.  

Als een bedrijf een ruimtewens heeft, wordt eerst onderzocht of dat op de huidige loca-

tie kan worden gefaciliteerd. Als dat niet mogelijk is, worden de mogelijkheden op be-

staand terrein onderzocht. Als dat ook geen oplossing geeft, dan kan een bedrijf zich 

uiteindelijk op nieuw terrein vestigen. 

 

Procedure gronduitgifte 

Inschrijving 

De start van de uitgifte van bedrijfskavels op Retsel wordt gepubliceerd in de Mooi 

Bernhezer Krant en op de website van de gemeente. Bedrijven die reeds bij de ge-

meente hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in een bedrijfskavel op Retsel krij-

gen persoonlijk bericht van de start van de uitgifte. Dit dient gezien te worden als een 

extra service van de gemeente, er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Ook 

kan de gemeente niet aansprakelijk worden gesteld als, om wat voor reden dan ook, 

een bedrijf niet persoonlijk wordt geïnformeerd ook al heeft het in het verleden aange-

geven geïnteresseerd te zijn in een bedrijfskavel.   
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Geïnteresseerde bedrijven kunnen gedurende de in de publicatie genoemde termijn 

hun belangstelling kenbaar maken door een ingevulde vragenlijst in te sturen.  

 

Alle inschrijvingen worden gecontroleerd op registratie in het Handelsregister van de 

Kamer van Koophandel. Dubbelingen of registraties die te herleiden zijn tot hetzelfde 

bedrijf worden uitgesloten van deelname. Inschrijven kan alleen door een persoon die 

bevoegd is tot ondertekening van de koopovereenkomst. 

 

Zodra de vragenlijst door de gemeente is ontvangen en akkoord bevonden, wordt er 

een schriftelijke bevestiging (per mail) aan de inschrijver verzonden. Vanaf het moment 

van verzending van deze schriftelijke bevestiging is de inschrijving geldig. Er zijn geen 

inschrijvingskosten verschuldigd. 

 

Gesprekken 

De gemeente beoordeelt de vragenlijsten aan de hand van een aantal criteria en maakt 

een eerste prioritering van de aanvragen. Als er meerdere bedrijven zijn met dezelfde 

prioritering wordt er geloot. 

Op basis van de prioritering gaat de gemeente in gesprek met de bedrijven. In de ge-

sprekken wordt nader op de criteria ingegaan. Aan de hand van de gevoerde gesprek-

ken besluit de gemeente de kandidaat al dan niet een kavel aan te bieden. We ver-

wachten dat de eerste gesprekken in augustus 2020 zullen plaatsvinden. 

 

Beoordeling vragenlijsten 

De ingezonden vragenlijsten worden beoordeeld op: 

 

Algemene uitgangspunten 

• voldoet het bedrijf aan het bestemmingsplan? 

Zie hierboven onder het kopje bestemmingsplan. 

 

• In geval van een uitbreidingsvraag: hoe groot is de noodzaak om te verhuizen? Zijn 

er nog mogelijkheden op de bestaande locatie? 

Voorkomen moet worden dat de uitgifte van nieuwe kavels leidt tot leegstand op bestaande bedrijven-

terreinen.  

 

• Gaat de ondernemer het pand zelf gebruiken of wil hij het (deels) verhuren?  

Doorverkoop van de kavel is 5 jaar niet toegestaan en minimaal 70% van het pand moet door de ko-

per zelf worden gebruikt (behalve als het gaat om een bedrijfsverzamelgebouw). 

 

Specifieke uitgangspunten 

• Waar komt het bedrijf vandaan?  

De ontwikkeling van het bedrijventerrein is gericht op kleine tot middelgrote lokale MKB-bedrijven. 

Voor bedrijven van buiten de gemeente bestaan mogelijkheden om in aanmerking te komen voor een 

bedrijfskavel:  

→ Het bedrijf was eerder gehuisvest in Bernheze, maar is noodgedwongen uitgeweken naar een an-
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dere gemeente wegens ruimtegebrek en het niet voorhanden zijn van een bedrijfskavel in Bernheze; 

→ Het bedrijf heeft een lokale binding omdat veel werknemers uit Bernheze komen; 

→ Het bedrijf heeft een aanzienlijke directe toeleveringsrelatie met gevestigde bedrijven in Bernheze. 

 

• Levert verplaatsing van het bedrijf een ruimtelijke, planologische en/of milieutechni-

sche verbetering op van de achterblijflocatie? 

Een lokaal gevestigd bedrijf, waarvan het – vanuit gemeentelijke optiek- wenselijk is om dit te ver-

plaatsen om zo een aanmerkelijke ruimtelijke, planologische of milieutechnische verbetering te gene-

reren, krijgt een hogere prioritering. 

 

• Is de ondernemer bereid om aan het gas- en zonnepanelenbeleid van de gemeen-

te te voldoen?  

Dit betekent dat hij bereid moet zijn gasloos te bouwen, het dak van het bedrijfsgebouw qua construc-

tie geschikt te maken voor zonnepanelen en het dak maximaal te benutten voor zonnepanelen.  
 

• Wet Bibob (Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) 

Om te voorkomen dat de gemeente door een verkoop onbedoeld criminele activiteiten faciliteert, kan 

gebruik gemaakt worden van de Wet Bibob. In het kader van dit uitgifteprotocol kan de gemeente het 

Bureau Bibob (onderdeel van het ministerie van Veiligheid en Justitie) verzoeken advies te geven. Het 

advies dat het Bureau Bibob op basis van zijn onderzoek zal uitbrengen, weegt mee bij de afweging 

om een kavel aan te bieden en/of tot het sluiten van een koopovereenkomst over te gaan en/of een 

gesloten koopovereenkomst op te schorten, te ontbinden of te beëindigen.  
 

Voldoet een bedrijf niet aan de algemene uitgangspunten dan wordt geen kavel aan-

geboden en wordt niet verder getoetst aan de specifieke uitgangspunten.  

 

Vervolg 

Als de gemeente besluit een kavel aan een ondernemer aan te bieden, heeft de on-

dernemer maximaal twee weken de tijd om te kiezen uit de volgende mogelijkheden: 

 

• Hij sluit een optieovereenkomst van maximaal 6 maanden 

De optie is gratis gedurende 3 maanden. De ondernemer kan in deze periode zijn plannen verder uit-

werken, een haalbaarheidstoets in het kader van het bestemmingsplan indienen en de financiële 

haalbaarheid van zijn plannen toetsen. Na 3 maanden dient de ondernemer een optierente te betalen. 

Het rentepercentage is gelijk aan 3% van de koopsom van de kavel op jaarbasis. Na maximaal 6 

maanden beslist de ondernemer of hij de kavel wel of niet koopt. Besluit de ondernemer om tot koop 

over te gaan, dan wordt verschuldigde optierente in rekening gebracht bij het passeren van de akte. 

De optierente wordt niet in mindering gebracht op de koopsom. De akte moet passeren binnen 3 

maanden na het ondertekenen van de koopovereenkomst. 

 

• Hij ziet af van de kavel 

De eventueel verschuldigde optierente wordt door de gemeente apart in rekening gebracht. 

 

Indien de ondernemer geen keuze maakt binnen twee weken vervalt het aanbod van 

de gemeente en heeft de ondernemer niet langer recht op een bedrijfskavel. 
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Vragen 

Voor nadere informatie en vragen kunt u contact opnemen met Willem van de Brand of 

Hetty van Hout van de gemeente Bernheze. 

Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 0412 45 88 88 of via de mail bedrijfska-

vels@bernheze.org  

mailto:bedrijfskavels@bernheze.org
mailto:bedrijfskavels@bernheze.org

