Verkoopbrochure

Bedrijfskavels
De Hemmen 3
Sneek

www.sudwestfryslan.nl

Kavelprijs
De verkoopprijs voor de zichtlocaties is vastgesteld
op € 85,00 exclusief BTW per m2. (prijspeil 2021).
Voor niet zichtlocaties wordt een prijs van € 75,00
exclusief BTW per m2 aangehouden. In de eerste
verkoopfase zijn alleen zichtlocaties beschikbaar.

De Hemmen 3 is een modern bedrijventerrein uitermate geschikt voor industriële bedrijven,
bouw- en aannemings-bedrijven, (groot-)handelsondernemingen en transport- en
distributiebedrijven. Het bedrijvenpark heeft een ruime en toegankelijke infrastructuur.
De open bebouwing, groensingels en waterpartijen geven De Hemmen-A7 een representatief
en duurzaam karakter. De zichtlocaties langs de snelweg hebben een duidelijk herkenbaar profiel.

Bedrijven die zich willen vestigen op de Hemmen 3 kunnen
inschrijven naar de behoefte van het benodigde aantal
vierkante meters met een minimaal oppervlak van 1 ha.

Duurzaamheid De Hemmen 3
De gemeente wil een voorbeeldrol vervullen
op het gebied van duurzaamheid. Daarom is dit
ook een belangrijk thema voor het bedrijventerrein
De Hemmen 3. Duurzaamheid gaat hier verder dan het
opwekken van duurzame energie voor eigen gebruik.
We hechten aan circulair materiaalgebruik en
kijken ook nadrukkelijk of er bij de inrichting van de
bedrijfskavel rekening is gehouden met natuurlijk
kapitaal (zoals groenvoorziening en groenbestrating) en
of er rekening wordt gehouden met steeds extremere
weersomstandigheden (zoals vegetatiedaken en
waterbuffering).

Verkoopvoorwaarden
• Grootte van bedrijf en kavel minimaal 1 ha
• Bedrijvigheid (voorkeur) Maakindustrie
(werkgelegenheid minimaal 17 fte/ha)
• Milieucategorie tot 3.2
Het college van B&W van de gemeente Súdwest-Fryslân
overweegt om gebruik te maken van haar bevoegdheid
om na 1 januari 2022 zonnepanelen op daken verplicht
te stellen op daken.

Bestemmingsplan
-	Bouwhoogte minimaal 7 meter en maximaal 15 meter
-	Afstand bouwwerk tot perceelgrens tenminste 3 meter
-	Maximaal 70% van bouwperceel is bebouwd en
bedrijfswoningen zijn niet toegestaan.

Locatie
De Hemmen 3, 25 ha bedrijventerrein gelegen aan de
westkant van de A7. Het bedrijventerrein heeft een
oppervlakte van 25 ha welke in 2 fases zal worden
uitgegeven. In de eerste fase gaan de zichtlocaties in
de verkoop. Het terrein is gelegen aan de westkant van
de A7 en beschikt over een aantal mooie zichtlocaties.
Duurzaamheid is een belangrijk thema op het
bedrijventerrein en van geïnteresseerde bedrijven wordt
verwacht dat zij hieraan zullen bijdragen.
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• Centrale ligging t.o.v. de Randstad en Duitsland
• Goede infrastructuur, geen files
• Groot afzetgebied
• Aantrekkelijke, open groene uitstraling
• Zichtlocatie
•	Profiteren van samenwerking met
aantrekkelijke bedrijven
• Gunstige m2 prijs

Wegingsmatrix
Omdat Gemeente Súdwest-Fryslân veel waarde hecht
aan verduurzaming is een wegingsmatrix uitgewerkt
welke gebruikt wordt bij de toewijzing van de
bouwkavels. Bedrijven kunnen door het invullen van het
inschrijfformulier aangeven in hoeverre duurzaamheid
doorgevoerd is in de bedrijfsvoering op het nieuwe
bedrijventerrein en hebben op die manier invloed op de
toewijzing van een bedrijfskavel. Hoe hoger de score hoe
meer kans op een toewijzing.
Op het inschrijfformulier is een toelichting over het
invullen van de wegingsmatrix toegevoegd.

www.sudwestfryslan.nl/bedrijfskavels

De Algemene verkoopvoorwaarden bouwgrond
bedrijfsterreinen Gemeente Súdwest-Fryslân 2021
zijn van toepassing.

Uitgiftebeleid
De gemeente hanteert een marktconforme vierkante
meter prijs voor bedrijfskavels en heeft de verplichting
om de toewijzing van de kavels conform de
Wet Markt & Overheid uit te geven.
Vastgesteld is dat er bij gelijkwaardigheid van de
gegadigden toegewezen wordt door middel van loting.

Verkoopprocedure
Heeft u belangstelling? U kunt uw interesse kenbaar
maken door het formulier op de website in te vullen.
Inschrijving is mogelijk van 1 november 2021 12:00 tot
13 december 2021 12:00. Toewijzing van de bedrijfskavels
vindt plaats binnen 4 weken na de sluitingsdatum.
De aankoop wordt bevestigd door het aangaan van
een optieovereenkomst (inclusief optievergoeding).
De optieovereenkomst is geldig voor een periode van
3 maanden en kost € 1.000,-. Een optie kan in overleg
met de gemeente worden verlengd voor nog eens
3 maanden tegen een vergoeding van € 500,-.
Zodra de locatie bouwrijp is gemaakt, kan de gunning
plaatsvinden. De gemeente heeft na de optieperiode het
recht om eventueel een inflatiecorrectie toe te passen op
basis van cijfers van CBS.

Meer informatie

Scan de QR code voor
meer informatie en
het inschrijfformulier

Bezoek de website voor meer informatie:
www.sudwestfryslan.nl/bedrijfskavels.
Of neem contact op met één van onze contactpersonen:
Siem Willem Steinvoort
Makelaar gemeente Súdwest-Fryslân
s.vansteinvoorn@sudwestfryslan.nl
14 0515

www.sudwestfryslan.nl

Jaap-Auke Rienstra
Accountmanager gemeente Súdwest-Fryslân
j.rienstra@sudwestfryslan.nl
06 12 93 45 20

