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Kenmerken en specificaties

Kadastrale gegevens: Oosterzee , Sectie: 

D, Nummer: 3040


Bebouwingsmogelijkheid: Bedrijfsruimte


Bruto vloeroppervlak procentueel: 80 %


Bouwhoogte: 9 m
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Fase 2 van het Lemsterpark wordt, evenals Fase 1, 
ingericht als hoogwaardig bedrijventerrein, om 
geven door groen en water. Vanaf nu kunt u zich 
inschrijven voor een kavel op deze representatieve 
locatie.




Fase 2 is in te delen in drie gebieden en u vindt er 
kavels voor:

- A   wonen-werken aan de Straatweg

- B   bedrijfsgebouwen en perifere detailhandel in 
het middengebied

- C   kantoren en bedrijfsgebouwen op zichtlocatie 
aan de A6




In het middengebied zijn in totaal 6 kavels 
beschikbaar (kavel B1, B3, B4, B5, B8a en B8b. Dit 
betreffen de kavels waar bedrijfsruimte te 
realiseren is ten behoeve van bedrijven tot en met 
categorie 3.2. Tevens is hier ook perifere 
detailhandel toegestaan. 




Voor een gebouw gelden de volgende regels:

een gebouw dient binnen een bouwvlak te worden 
gebouwd;

het bebouwingspercentage van het bouwvlak is 80, 

tenzij anders is aangegeven;

ter plaatse van de aanduiding 'maximale 
bouwhoogte (m)' geldt dat de bouwhoogte niet 
meer mag bedragen dan de aangegeven hoogte;

ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en 
bouwhoogte (m)' geldt dat de maximale 
goothoogte respectievelijk de maximale 
bouwhoogte niet meer mogen bedragen dan de 
aangegeven hoogte;

ter plaatse van de aanduiding 'gevellijn' dient 
tenminste één gevel van het (hoofd)gebouw in de 
gevellijn te worden gebouwd;

de afstand tot de zijdelingse perceelgrens bedraagt 
tenminste 10 m;

in afwijking van het bepaalde onder f geldt ter 
plaatse van de aanduiding 'detailhandel perifeer' 
bij nieuw uit te geven terreinen dat bij een 
kavelbreedte tot 45 m de minimale afstand tot de 
zijdelingse perceelsgrens minimaal 5 m mag 
bedragen;

in afwijking van het bepaalde onder a geldt ter 
plaatse van de aanduiding 'specifieke 
bouwaanduiding - bijzondere bebouwing', dat 
gebouwen in de vorm van entreepartijen en/of 
uitbouwen zijn toegestaan, over een maximale 
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breedte van 30% van de totale lengte van de 
voorgevel;

in afwijking van het bepaalde onder a geldt ter 
plaatse van de aanduiding 'specifieke 
bouwaanduiding - accent', dat gebouwen in de 
vorm van uitbouwen als bijzonder bouwaccent ten 
opzichte van het hoofdgebouw over maximaal 50% 
van het maatvoeringsvlak zijn toegestaan;

afwijkingen in maten en afmetingen zoals die 
bestaan op het tijdstip van de terinzagelegging van 
het ontwerp van dit plan mogen gehandhaafd 
worden.




Koopsom kavel B:           v.a.      € 72.800,--v.o.n. exclusief 
btw. 
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Locatie op de kaart
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Kadastrale kaart
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Heeft u

interesse?

Berglaan 14

9203 EG

Drachten

Tel. 0512-541400

bedrijven@dijkstramakelaars.nl

www.dijkstrabedrijfsmakelaardij.nl

Harlingerstraatweg 2

8916 BB

Leeuwarden

Tel. 058-2123345

bedrijven@dijkstramakelaars.nl

www.dijkstrabedrijfsmakelaardij.nl


