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Maasstreek Makelaardij 

info@maasstreek.nl  
 

0475 - 486565 

www.maasstreek.nl 



 

Aan de in deze brochure verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. 

Het is ook geen aanbod, maar bedoeld als een uitnodiging om in onderhandeling te treden. 

Echt, Pastoor Cramerstraat 2H 

 
Compleet en goed afgewerkt kantoorobject, gelegen op 

een uitstekende locatie op het “bedrijvenpark Peij”, op korte 

afstand van de autosnelwegen A2 en A73, alsmede het NS 

treinstation.    

 

De totale vloeroppervlakte bedraagt circa 135 m², de ruimtes 

zijn goed afgewerkt en o.a. voorzien van systeemplafonds 

met verlichting, vloerbedekking, keukenblok en dames- en 

herentoilet.  

 

Indeling: 

 

Begane grond:  

Entree/receptie (21 m²), 3 kantoren (35 m², 17 m² en 17 m²), 

toiletgroep, keuken, berging. 

 

Algemeen: 

Vloeroppervlakte ca. 135 m². 

Voldoende parkeerplaatsen op gezamenlijk parkeerterrein. 

Energielabel B. 

Bestemming: bedrijven categorie 1 en 2. 

 
   

Huurprijs € 900,- per maand  

exclusief BTW en servicekosten 



 

Aan de in deze brochure verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. 

Het is ook geen aanbod, maar bedoeld als een uitnodiging om in onderhandeling te treden. 

 
 

Entree 

 



 

Aan de in deze brochure verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. 

Het is ook geen aanbod, maar bedoeld als een uitnodiging om in onderhandeling te treden. 

 
 

Kantoor 1 

 



 

Aan de in deze brochure verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. 

Het is ook geen aanbod, maar bedoeld als een uitnodiging om in onderhandeling te treden. 

 
 

Kantoor 2 & 3 

 



 

Aan de in deze brochure verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. 

Het is ook geen aanbod, maar bedoeld als een uitnodiging om in onderhandeling te treden. 

 
 

Gang | Toilet 

 



 

Aan de in deze brochure verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. 

Het is ook geen aanbod, maar bedoeld als een uitnodiging om in onderhandeling te treden. 

 
 

Kitchenette | Berging 

 

 







Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 003

12345
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Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 17 juli 2019
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:1000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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Plannaam: Stedelijk gebied Datum afdruk: 2022-07-19

 

Naam overheid: Echt-Susteren IMRO-versie: IMRO2012

Type plan: bestemmingsplan Plan datum: 2016-05-26

Planidn: NL.IMRO.1711.BP20150950-VG02 Planstatus: vastgesteld

Dossierstatus: geheel onherroepelijk in werking

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



5.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. het uitoefenen van bedrijfsmatige activiteiten die staan vermeld in de categorieën 1 en 2 van de Lijst van 

bedrijfsacitiviteiten zoals opgenomen in Bijlage 1 en bedrijfsmatige activiteiten die gelet op de 

milieubelasting naar aard en invloed op de omgeving daaraan gelijkwaardig zijn, met uitzondering van 

zoneringsplichtige en risicovolle inrichtingen, en met dien verstande dat: 

1. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf van categorie 1' uitsluitend bedrijven zijn toegestaan van 

categorie 1 van de Lijst van bedrijfsacitiviteiten zoals opgenomen in Bijlage 1 en bedrijfsmatige 

activiteiten die gelet op de milieubelasting naar aard en invloed op de omgeving daaraan 

gelijkwaardig zijn; 

2. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - categorie A' uitsluitend 

bedrijfsmatige activiteiten zijn toegestaan die staan vermeld in de Lijst van bedrijven, 

functiemenging zoals opgenomen in Bijlage 2 en bedrijfsmatige activiteiten die gelet op de 

milieubelasting naar aard en invloed op de omgeving daaraan gelijkwaardig zijn; 

b. functies en activiteiten conform onderstaande tabel: 

uitsluitend ter plaatse van de 

aanduiding:   

zijn de volgende bedrijfsactiviteiten toegestaan:   van 

categorie:   

'nutsvoorziening'   uitsluitend nutsvoorzieningen     

'specifieke vorm van bedrijf - 

gasdrukmeet- en regelstation'   

een gasdrukmeet- en regelstation     

'specifieke vorm van bedrijf - 

autosloperij 3.2'   

een autosloperij   3.2   

'specifieke vorm van bedrijf - 

autospuitinrichting 3.1'   

een autospuitinrichting   3.1   

'specifieke vorm van bedrijf - 

bouwbedrijf 3.1'   

een bouw- en aannemersbedrijf met werkplaats   3.1   

'specifieke vorm van bedrijf - 

dierenpraktijk'   

een dierenpraktijk     

'specifieke vorm van bedrijf - 

garagebedrijf'   

een garagebedrijf     

'specifieke vorm van bedrijf - 

goederenwegvervoerbedrijf 3.2'   

een goederenwegvervoerbedrijf (zonder 

schoonmaken tanks)   

3.2   

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1711.BP20150950-VG02/r_NL.IMRO.1711.BP20150950-VG02.html#_5_Bedrijf
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1711.BP20150950-VG02/b_NL.IMRO.1711.BP20150950-VG02_rb1.pdf
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1711.BP20150950-VG02/b_NL.IMRO.1711.BP20150950-VG02_rb1.pdf
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1711.BP20150950-VG02/b_NL.IMRO.1711.BP20150950-VG02_rb2.pdf


'specifieke vorm van bedrijf - 

houtbewerking'   

een houtbewerkings- c.q. timmerbedrijf     

'specifieke vorm van bedrijf - 

installatiebedrijf'   

reparatie- en installatiewerkzaamheden aan 

koolzuurtanks of daarmee te vergelijken producten   

  

'specifieke vorm van bedrijf - 

machineverhuur 3.1'   

een verhuurbedrijf voor machines en werktuigen   3.1   

'specifieke vorm van bedrijf - 

meubelfabriek 3.2'   

een meubelfabriek   3.2   

'specifieke vorm van bedrijf - 

meubelstoffeerderij 3.1'   

een meubelstoffeerderij   3.1   

'specifieke vorm van bedrijf - 

natuursteenbewerking 3.2'   

een natuursteenbewerkingsbedrijf   3.2   

'specifieke vorm van bedrijf - 

siervishandel'   

1. een bedrijf dat is gericht op de particuliere verkoop 

en het kweken van siervissen, met een maximale 

verkoopvloeroppervlakte van 600 m2; 

2. de uitoefening van detailhandel in niet-dagelijkse 

non-food consumptiegoederen, met een maximale 

verkoopvloeroppervlakte van 125 m2; 

3. opslagdoeleinden, uitsluitend voor zover deze 

verband houden met de onder 1 en 2 opgenomen 

activiteiten.   

  

'specifieke vorm van bedrijf - 

slachterij'   

een slachterij     

'specifieke vorm van bedrijf - 

smederij 3.2'   

een smederij, lasinrichting, bankwerkerij e.d.   3.2   

'specifieke vorm van bedrijf - 

timmerwerkfabriek 3.1'   

een timmerwerkfabriek   3.1   

'specifieke vorm van bedrijf - 

timmerwerkfabriek 3.2'   

een timmerwerkfabriek   3.2   

'specifieke vorm van bedrijf - 

touringcarbedrijf'   

een touringcarbedrijf     



'specifieke vorm van bedrijf - 

vervaardiging van goederen 3.1'   

vervaardiging van overige goederen n.e.g.   3.1   

'brandweerkazerne'   een brandweerkazerne     

'specifieke vorm van detailhandel - 

kunst en antiek'   

detailhandel in kunst en antiek     

'specifieke vorm van detailhandel - 

productiegebonden'   

productiegebonden detailhandel tot maximaal 10% 

van het bedrijfsvloeroppervlak, maar nooit meer dan 

60 m2   

  

'verkooppunt motorbrandstoffen 

zonder lpg'   

een verkooppunt voor motorbrandstoffen exclusief 

lpg   

  

'verkooppunt motorbrandstoffen 

met lpg'   

een verkooppunt voor motorbrandstoffen inclusief 

lpg   

  

c. alsmede voor de instandhouding en bescherming van beeldbepalende panden, ter plaatse van de 

aanduiding ‘karakteristiek’; 

met de daarbij behorende: 

d. bedrijfswoning, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning'; 

e. tuinen, erven en terreinen; 

f. parkeervoorzieningen, 

g. groenvoorzieningen en voorzieningen ten behoeve van een landschappelijke inpassing van 

bedrijfsgebouwen; 

h. waterhuishoudkundige voorzieningen, waterlopen en waterpartijen, alsmede (ondergrondse) 

waterbergings- en infiltratievoorzieningen; 

i. wegen en paden. 

5.2 Bouwregels 
5.2.1 Gebouwen 

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels: 

a. Gebouwen worden uitsluitend binnen een bouwvlak gebouwd. 

b. Het bouwvlak wordt maximaal tot het ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage' 

vermelde bebouwingspercentage bebouwd. 

c. Ten aanzien van de goot- en bouwhoogte gelden de ter plaatse van de aanduiding 'maximum goot- en 

bouwhoogte' opgenomen maximale hoogten. 

5.2.2 Bedrijfswoning 

Voor het bouwen van een bedrijfswoning (hoofdgebouw) gelden de volgende regels: 



a. Ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' is maximaal 1 bedrijfswoning toegestaan. 

b. Een bedrijfswoning is alleen toegestaan binnen het bouwvlak, met dien verstande dat het bouwvlak 

maximaal tot het ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage' vermelde 

bebouwingspercentage wordt bebouwd. 

c. De bedrijfswoning mag zowel inpandig als (half)vrijstaand gebouwd worden. 

d. Eén gevel van de bedrijfswoning wordt in dan wel maximaal 3,00 meter uit de voorgevelrooilijn gebouwd. 

e. De goothoogte bedraagt maximaal 7,00 meter. Voor een inpandige bedrijfswoning geldt de ter plaatse 

van de aanduiding 'maximum goothoogte' aangegeven maximale goothoogte. 

f. De bouwhoogte bedraagt maximaal 10,00 meter. Voor een inpandige bedrijfswoning geldt de ter plaatse 

van de aanduiding 'maximum bouwhoogte' aangegeven maximale bouwhoogte. 

g. De inhoud van de bedrijfswoning bedraagt maximaal 750 m³. 

h. De zijgevel wordt minimaal 2,50 meter uit de zijdelingse bouwperceelsgrens geplaatst, tenzij het een 

woningscheidende zijgevel betreft. 

5.2.3 Bijbehorende bouwwerken 

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken bij de bedrijfswoning gelden de volgende regels: 

a. De voorgevel wordt minimaal 3,00 meter achter de lijn getrokken in het verlengde van de voorgevel van 

het hoofdgebouw gebouwd, met dien verstande dat wanneer het een garage betreft, de afstand van de 

garage tot de bestemming 'Verkeer' minimaal 5,00 meter bedraagt. 

b. De gezamenlijke oppervlakte van de bijbehorende bouwwerken bedraagt per bouwperceel maximaal: 

1. 70 m² indien de oppervlakte van het bouwperceel minder dan 500 m² bedraagt; 

2. 100 m² indien de oppervlakte van het bouwperceel 500 m² of meer bedraagt. 

c. De goothoogte bedraagt maximaal 3,30 meter. 

d. De bouwhoogte bedraagt maximaal 6,00 meter. 

e. De uiterste afstand van de voorgevel van bijbehorende bouwwerken tot de achtergevel van het 

hoofdgebouw bedraagt maximaal 40,00 meter. 

5.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels: 

a. Bouwwerken geen gebouwen zijnde, zijn zowel binnen als buiten het bouwvlak toegelaten. 

Overkappingen zijn echter uitsluitend achter de voorgevelrooilijn toegelaten. 

b. De gezamenlijke oppervlakte van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde bedraagt per bouwperceel 

maximaal 40 m², met dien verstande dat het achter de achtergevelrooilijn aanwezige voor de 

hoofdbestemming bestemde erf voor maximaal 50% wordt bebouwd. 

c. De bouwhoogte bedraagt maximaal 3,30 meter, met uitzondering van erfafscheidingen, waarvan de 

hoogte achter de voorgevelrooilijn maximaal 2,00 meter en voor de voorgevelrooilijn maximaal 1,00 

meter bedraagt. 

d. De bouwwerken geen gebouwen zijnde passen voor het overige naar aard en afmetingen bij deze 

bestemming. 

5.3 Nadere eisen 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1711.BP20150950-VG02/r_NL.IMRO.1711.BP20150950-VG02.html#_23_Verkeer


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

a. ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden en het woon- en leefklimaat 

van aangrenzende gronden en bouwwerken; 

b. ter voorkoming van onevenredige aantasting van de parkeermogelijkheden in de naaste omgeving; 

c. ter waarborging van de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de naaste omgeving; 

d. ter waarborging van de verkeersveiligheid; 

e. ter waarborging van de sociale veiligheid; 

f. ter waarborging van de brandveiligheid en rampenbestrijding; 

g. ter waarborging van de externe veiligheid; 

h. ter voorkoming van onevenredige aantasting van beeldbepalende panden ter plaatse van de aanduiding 

‘karakteristiek’. 

5.4 Afwijken van de bouwregels 
5.4.1 Uitbreiden van de bedrijfswoning voor de voorgevelrooilijn 

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor afwijking van het bepaalde in artikel 5.2.2 voor 

het uitbreiden van de bedrijfswoning voor de voorgevelrooilijn onder de volgende voorwaarden: 

a. De voorgevelrooilijn wordt met maximaal 3,00 meter overschreden. 

b. De grootste breedte van het gedeelte van de uitbreiding voor de voorgevelrooilijn bedraagt maximaal 

40% van de breedte van de voorgevel van de woning. 

c. De oppervlakte van het gedeelte van de uitbreiding voor de voorgevelrooilijn bedraagt maximaal 10 m². 

d. De goothoogte van de uitbreiding bedraagt maximaal 3,30 meter. 

e. De verkeersveiligheid wordt niet aangetast. 

f. Het woongenot of de gebruiksmogelijkheden op de belendende percelen wordt niet onevenredig 

aangetast. 

5.4.2 Derde bouwlaag op de bedrijfswoning in plaats van een kap 

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor afwijking van het bepaalde in artikel 5.2.2 voor 

het realiseren van een derde bouwlaag op de bedrijfswoning in plaats van een kap, onder de volgende 

voorwaarden: 

a. De oppervlakte van de derde bouwlaag beslaat maximaal 2/3 van de oppervlakte van de onderliggende 

bouwlaag. 

b. De voorgevel van de derde bouwlaag ligt minimaal 2,00 meter achter de voorgevel van de 

onderliggende bouwlaag. 

c. De hoogte van de voorgevel van de onderliggende bouwlaag c.q. bouwlagen bedraagt maximaal 7,00 

meter. 

d. De bouwhoogte bedraagt maximaal 10,00 meter. 

e. Het woon- en leefmilieu wordt niet onevenredig aangetast. 

f. Het straat- en bebouwingsbeeld wordt niet onevenredig aangetast. 

5.4.3 Verkleinen van de afstand van de zijgevel tot de zijdelingse perceelsgrens 
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Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor afwijking van het bepaalde in artikel 5.2.2 voor 

het verkleinen van de afstand van de zijgevel tot de zijdelingse perceelsgrens onder de volgende voorwaarden: 

a. Het woon- en leefmilieu wordt niet onevenredig aangetast. 

b. Het straat- en bebouwingsbeeld wordt niet onevenredig aangetast. 

c. De verkeersveiligheid wordt niet aangetast. 

d. Voor zover niet in de zijdelingse perceelsgrens wordt gebouwd, wordt een minimale afstand van 1,00 

meter aangehouden tot de zijdelingse perceelsgrens. 

5.4.4 Oprichten van een bijbehorend bouwwerk voor de voorgevelrooilijn 

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor afwijking van het bepaalde in artikel 5.2.3 voor 

het oprichten van een bijbehorend bouwwerk voor de voorgevelrooilijn onder de volgende voorwaarden: 

a. Indien het een garage betreft, bedraagt de afstand van het bijbehorend bouwwerk tot de bestemming 

'Verkeer' minimaal 5,00 meter. 

b. Het straat- en bebouwingsbeeld wordt niet onevenredig aangetast. 

5.4.5 Oprichten van een overkapping voor de voorgevelrooilijn 

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor afwijking van het bepaalde in artikel 5.2.4 voor 

het oprichten van een overkapping voor de voorgevelrooilijn onder de volgende voorwaarden: 

a. Het straat- en bebouwingsbeeld wordt niet onevenredig aangetast. 

5.5 Specifieke gebruiksregels 

Onder gebruiken en/of het laten gebruiken in strijd met het bestemmingsplan als bedoeld in artikel 42.1 wordt in 

ieder geval verstaan het gebruik van gronden en bouwwerken voor en/of als: 

a. zoneringsplichtige en risicovolle inrichtingen; 

b. wonen, behoudens in een bedrijfswoning als bedoeld in artikel 5.1; 

c. permanente of tijdelijke bewoning van bijbehorende bouwwerken; 

d. detailhandel, behoudens als bedoeld in artikel 5.1 en met uitzondering van productiegebonden 

detailhandel, niet zijnde handel in voedings- en genotmiddelen; 

e. een verkooppunt voor motorbrandstoffen (inclusief LPG), behoudens als bedoeld in artikel 5.1; 

f. seksuele dienstverlening; 

g. opslag van goederen en materialen voor de voorgevelrooilijn; 

h. inwoning. 

5.6 Afwijken van de gebruiksregels 
5.6.1 Uitoefening van bedrijfsactiviteiten die zijn opgenomen in een naast-hogere categorie 

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor afwijking van het bepaalde in artikel 5.1 ten 

behoeve van: 

a. de uitoefening van bedrijfsactiviteiten die zijn opgenomen in een naast-hogere categorie, zoals 

opgenomen in Bijlage 3 Lijst van bedrijfsactiviteiten afwijkingsbevoegdheid en Bijlage 4 Lijst van 



bedrijfsactiviteiten functiemenging afwijkingsbevoegdheid, dan de bedrijfsactiviteiten als bedoeld in 

artikel 5.1 indien deze gelet op de milieubelasting naar aard en invloed op de omgeving gelijkwaardig 

zijn aan de bedrijfsactiviteiten als bedoeld in artikel 5.1; 

b. de uitoefening van bedrijfsactiviteiten die, hoewel gelet op de milieubelasting naar aard en invloed op de 

omgeving gelijkwaardig zijn aan de bedrijfsactiviteiten als bedoeld in 5.1, niet in de Lijst van 

bedrijfsacitiviteiten worden genoemd; 

Bij de beoordeling van de aard en invloed van de milieubelasting van een bedrijf dienen in elk geval de volgende 

milieubelastingcomponenten mede in de beoordeling te worden betrokken: geluid, geurproductie, stofuitstoot en 

gevaar, waarbij tevens wordt gekeken naar de verontreiniging van lucht en bodem, de diversiteit en het al dan 

niet continue karakter van het bedrijf en de visuele hinder en verkeersaantrekkende werking. 

5.6.2 Afhankelijke woonruimte (inwoning) 

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor afwijking van het bepaalde in artikel 5.5 voor 

het gebruik van een deel van de bedrijfswoning of bijbehorende bouwwerken bij een woning als afhankelijke 

woonruimte (inwoning), onder de volgende voorwaarden: 

a. De bebouwingsmogelijkheden worden met maximaal 30 m² in één bouwlaag overschreden. 

b. De afhankelijke woning is met de hoofdwoning verbonden en er is geen sprake van woningsplitsing. 

c. Het karakter van de omringende bebouwingsstructuur wordt niet aangetast. 

d. Het woongenot of de gebruiksmogelijkheden op de belendende percelen wordt niet onevenredig 

aangetast. 

e. De bereikbaarheid van algemene en nutsvoorzieningen is gewaarborgd, evenals de bereikbaarheid voor 

hulpdiensten. 

f. Er is voldoende parkeergelegenheid aanwezig. 

5.6.3 'wetgevingzone - afwijkingsgebied 6' 

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor afwijking van het bepaalde in artikel 5.1 voor 

het toestaan van een bedrijfswoning bij bedrijven niet voorzien van de aanduiding 'bedrijfswoning', uitsluitend ter 

plaatse van de aanduiding 'wetgevingzone - afwijkingsgebied 6', onder de volgende voorwaarden: 

a. Maximaal één bedrijfswoning per bedrijf is toegestaan. 

b. De gebruiker/bewoner van de bedrijfswoning is tevens exploitant van het bedrijf. 

c. Het gebruik als wonen is vanuit een oogpunt van een goed woonmilieu aanvaardbaar, hetgeen onder 

andere wil zeggen dat uit een ingesteld bodemonderzoek moet blijken dat ter plaatse de kwaliteit van de 

bodem geschikt is voor de bestemming wonen. Hierbij dient getoetst te worden aan de maximale waarde 

wonen uit het Besluit bodemkwaliteit. 

d. De gebruiksmogelijkheden en het woon- en leefklimaat van de aangrenzende gronden en bouwwerken 

mogen niet onevenredig aangetast worden. 

e. Het karakter van de omringende bebouwingsstructuur niet wordt aangetast. 

f. Wat betreft de bouwregels artikel 5.2.2 in acht wordt genomen. 

g. Er is voldoende parkeergelegenheid aanwezig. 

h. Vanuit het aspect geluid moet een aanvaardbaar woonmilieu aangetoond worden. 



i. Bij toepassing wordt de meest recent vastgestelde Regionale Structuurvisie Wonen, Zorg en 

Woonomgeving in acht genomen. 

5.7 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden 

Niet van toepassing voor deze bestemming. 

5.8 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk 

Niet van toepassing voor deze bestemming. 

5.9 Wijzigingsbevoegdheid 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming 'Bedrijf' te wijzigen in de bestemming 'Wonen', onder 

de volgende voorwaarden: 

a. De bedrijfsactiviteiten ter plaatse zijn beëindigd. 

b. Het gebruik als wonen is vanuit een oogpunt van een goed woonmilieu aanvaardbaar, hetgeen onder 

andere wil zeggen dat uit een ingesteld bodemonderzoek blijkt dat ter plaatse de kwaliteit van de bodem 

geschikt is voor de bestemming wonen. Hierbij wordt getoetst aan de maximale waarde wonen uit het 

Besluit bodemkwaliteit. 

c. Het gebruik als wonen tast de waarden van de bestemmingen in de omgeving niet onevenredig aan. 

d. Het aantal woningen bedraagt na wijziging maximaal 1; 

e. In afwijking van het bepaalde onder d, bedraagt ter plaatse van de aanduiding 'wetgevingzone 

wijzigingsgebied 2' het aantal woningen (inclusief de voormalige bedrijfswoning indien deze niet wordt 

gesloopt) maximaal 2, met dien verstande dat de bedrijfsbebouwing volledig wordt gesloopt. 

f. Bij wijziging wordt de meest recent vastgestelde Regionale Structuurvisie Wonen, Zorg en 

Woonomgeving in acht genomen. 

g. De economische uitvoerbaarheid is gegarandeerd. 

h. Voor wat betreft de bouw- en gebruiksregels wordt artikel 25 (Wonen) in acht genomen. 

 



 

 

Leest u dit nog even…. 
 
Aan de samenstelling van deze brochure is de grootst mogelijke zorg besteed, waarbij de 

beschikbare informatie en de tekeningen de huidige situatie zo goed mogelijk weergeven.  

(De maten kunnen afwijkend zijn en gelden slechts als indicatie). 

 

Bezichtigingen van dit object kunnen uitsluitend plaatsvinden nadat een afspraak is gemaakt 

via ons kantoor.  

 

Natuurlijk stellen wij het zeer op prijs indien u na de bezichtiging uw bevindingen, ook als u géén 

verdere belangstelling voor het pand hebt, telefonisch aan ons door zou willen geven, zodat 

wij de verkoper/verhuurder hierover kunnen informeren.  

 

Wij zijn graag bereid een gratis waardebepaling van uw eigen pand te verrichten en alle 

vragen die u heeft betreffende de eventuele koop of huur van het nieuwe dan wel de verkoop 

of verhuur van uw huidige pand te beantwoorden.  

 

 

Tot slot… 
 

Maasstreek Makelaardij is in Midden-Limburg al meer dan 20 jaar uw deskundige en ervaren 

adviseur op het gebied van particulier- en bedrijfsmatig vastgoed, zowel in de verkoop- als 

verhuursector.  

Ons kantoor is aangesloten bij de branchevereniging VBO en daarnaast geregistreerd bij de 

SCVM. De SCVM (Stichting Certificering Van Makelaar) registreert vakbekwame, 

gecertificeerde makelaars. De SCVM borgt de kwaliteit en integriteit van makelaars in één 

register. Door het volgen van permanente educatie houden wij onze vakkennis nauwkeurig 

op peil. 

Als registertaxateur verzorgen wij door het NWWI gevalideerde taxatierapporten, benodigd 

voor onder meer een hypotheekaanvraag, aan- of verkoop en geaccepteerd door alle 

geldverstrekkers, notarissen, advocaten en de belastingdienst. Maasstreek Makelaardij is 

aangesloten en ingeschreven bij het taxatieregister van de NRVT (vakgroep Wonen en 

Bedrijfsmatig onroerend goed). 

 

De verkoper(s)/verhuurder(s) van dit object kozen niet voor niets voor Maasstreek 

Makelaardij!  

Onze makelaars willen ook graag ú van een betrouwbaar en kundig advies voorzien, in het 

geval u overweegt uw huidige woning of bedrijfspand te verkopen of te verhuren.  

Neem gerust contact op voor een vrijblijvend én gratis advies of  

waardebepaling van uw vastgoed. 

 

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op! 

Wij zijn bereikbaar via 0475-48 65 65 of  info@maasstreek.nl 
 

Met vriendelijke groet, 

 

Team Maasstreek Makelaardij      
 

mailto:info@maasstreek.nl

