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Bedrijfspand met bouwkavel voor een woonhuis te koop! 
 
Geschakelde dubbele geïsoleerde loods met te realiseren bedrijfswoning op een perceel van ca. 
3.187 m². De geschakelde loodsen zijn gemetseld met spouwmuur, waarvan één loods uit 1984 
en één loods uit 1990. Door middel van een doorgang zijn ze van binnenuit bereikbaar. Loods 1 
heeft een dubbele schuifdeur met handbediende roldeur, een loopdeur, wateraansluiting, een 
meterkast voorzien van krachtstroom. Loods 2 heeft een handbediende roldeur, een toilet, een 
keuken met dubbele wastafel (warm en koud water, close in boiler). Beide loodsen zijn voorzien 
van een beloopbare zolder. 
 
Wilt u uw bedrijf starten op één van de mooiste locaties met vrij zicht over de polders in 
Goudswaard met een nieuw te realiseren woning van ca. 750 m³, goothoogte 6 meter en 
nokhoogte 10 meter. Bestemming stalling en opslag. Kom dan snel kijken en maak een afspraak 
voor een bezichtiging. 
 
Bijzonderheden: 
- Bushalte op 200 meter afstand 
- De loodsen zijn beveiligd middels een alarminstallatie 
- Vrij wonen, prachtig uitzicht over de polders 
- Langs de dijk 
- Dubbele loods, waarvan 1 loods uit 1984 en 1 loods uit 1990 
- De loodsen zijn gemetseld, geïsoleerd en voorzien van een spouwmuur 
- Dubbele schuifdeuren met roldeur en een handbediende roldeur 
- Bestemming: stalling en opslag 
- Grote zolder boven beide loodsen 
- Bouwgrond voor woning van 750 m³ inhoud, goothoogte 6 meter en nokhoogte 10 meter 
- 25% van het perceel mag bebouwd worden 
- De bitumeuze dakbedekking tussen de 2 loodsen in en het platte dak zijn vervangen in 2017 
 
Goudswaard is een rustig dorp in de Korendijkse polder dat omringt wordt door natuur en 
akkerbouw en heeft een eigen haven met gezellig café en terras. U kunt heerlijk fietsen en 
wandelen in de natuurgebieden in de omgeving o.a. Tiengemeten, Leenherenpolder en de 
Korendijkse slikken. Houdt u van watersport dan kunt u genieten op het Haringvliet en het Spui, 
het strandje “Costa del Spui” is op loop- of fietsafstand. Er zijn kerken, basisscholen, 
sportverenigingen en winkels voor uw dagelijkse boodschappen op loopafstand. Oud-Beijerland is 
binnen 10 autominuten bereikbaar. De verbinding met het openbaar vervoer is goed, binnen 3 
kwartier staat u op het Zuidplein in Rotterdam. 
 
De getoonde impressies zijn slechts voorbeelden van wat mogelijk is binnen de voorschriften van 
het bestemmingsplan.



 
 
 

  

  
 

K
e

n
m

e
rk

e
n
 

Vraagprijs : € 499.000,00 k.k. 

Soort : Woonhuis

Type woning : Vrijstaande woning 

Soort woning : Eengezinswoning 

Bouwjaar : 2017

Perceel oppervlakte : 3.170 m2

 
Kadastrale gegevens 

Gemeente : Goudswaard 

Sectie / Perceel : E / 898 

Oppervlakte : 1.057 m2 

Soort : Volle eigendom 

 
Kadastrale gegevens 

Gemeente : Goudswaard 

Sectie / Perceel : E / 899 

Oppervlakte : 2.113 m2 

Soort : Volle eigendom 

Inhoud woning : 750 m3 

Gebruiksoppervlakte woonfunctie : 180 m2 

Externe bergruimte : 381 m2 

Garage : Vrijstaand steen 381 m2 (19.80 x 19.25 meter) 

Onderhoud binnen : Uitstekend 

Onderhoud buiten : Uitstekend 
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Adres gegevens 
Adres Molendijk 88 a 
Postcode / plaats 3267 AM  Goudswaard 
Provincie Zuid-Holland 

 

Locatiekaart 
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Begane grond 
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Artikel 5 Bedrijf 

  

5.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor ‘Bedrijf’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. bedrijven, die zijn opgenomen in de Tabel Bedrijven (bijlage bij dit artikel); 

b. bedrijfswoningen, daaronder begrepen een aan-huis-gebonden beroep of een kleinschalige 
bedrijfsmatige activiteit of internetverkoop, met dien verstande dat het aantal niet meer 
mag bedragen dan opgenomen in de Tabel Bedrijven; 

c. behoud van karakteristieke bebouwing ter plaatse van de aanduiding ‘karakteristiek’; 

d. voorzieningen, zoals groen, tuinen, terras, water, waterhuishoudkundige voorzieningen, 
nutsvoorzieningen, (onverharde) paden, wegen, parkeervoorzieningen en laad- en 
losvoorzieningen. 

5.2 Bouwregels 

5.2.1 Algemeen 

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 

a. De afstand van gebouwen tot de perceelsgrens bedraagt ten minste 3 2 m. 

b. Indien gebouwen op een bouwperceel niet aaneen worden gebouwd, geldt een onderlinge 
afstand van ten minste 3 m. 

5.2.2 Bedrijfsgebouwen 

Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen gelden de volgende regels: 

a. Er mag niet meer dan één bedrijf aanwezig zijn per bestemmingsvlak. Indien bestaand meer 
dan één bedrijf per bestemmingsvlak aanwezig is, geldt het aantal bestaande bedrijven als 
maximum aantal bedrijven per bestemmingsvlak. Zie hiervoor de Tabel Bedrijven. 

b. Gebouwen en overkappingen worden binnen in het bouwvlak gebouwd. 

c. De oppervlakte mag niet meer bedragen dan is opgenomen dan is aangegeven met de 
aanduiding ‘maximum bebouwingspercentage (%)’ . 

d. De goothoogte van bedrijfsgebouwen mag niet meer bedragen dan 6 m. 

e. De bouwhoogte van bedrijfsgebouwen mag niet meer bedragen dan 11 m. 

5.2.3 Bedrijfswoningen 

Voor het bouwen van bedrijfswoningen gelden de volgende regels: 

a. De goothoogte van bedrijfswoningen mag niet meer bedragen dan 6 m. 

b. De bouwhoogte van bedrijfswoningen mag niet meer bedragen dan 10 m. 



c. De inhoud van een bedrijfswoning bedraagt ten hoogste 750 m³. De ondergrondse 
bebouwing en de bijbehorende bouwwerken worden niet meegerekend voor het bepalen 
van de inhoud.  

  

5.2.4 Bijbehorende bouwwerken bij bedrijfswoningen 

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

a. De oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken behorende bij de bedrijfswoning bedraagt 
maximaal 100 m2. 

b. De goothoogte van bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan 3,20 m. 

c. De dakhelling van bijbehorende bouwwerken mag niet minder bedragen dan 30°. 

d. De dakhelling van bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan 65°. 

5.2.5 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

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

a. De bouwhoogte van lichtmasten bedraagt ten hoogste 9 m. 

b. De bouwhoogte van erfafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 m, met dien verstande 
dat de bouwhoogte voor de voorgevel van de bedrijfswoning niet meer mag bedragen dan 1 
m. 

c. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen 
dan 3 m, met dien verstande dat de bouwhoogte voor de voorgevel van de bedrijfswoning 
niet meer mag bedragen dan 1 m. 

5.2.6 Windturbines 

Voor het bouwen van een windturbine, gelden de volgende regels: 

a. De windturbine dient binnen het bouwvlak gebouwd te worden. 

b. Per bouwvlak is maximaal één windturbine toegestaan. 

c. De ashoogte van een winturbine bedraagt maximaal 15 m. 

d. De windturbine is functioneel gebonden aan het gebouw of de bestemming waarop het 
geplaatst wordt. 

e. Windturbines mogen niet worden gebouwd op of nabij monumenten. 

f. Windturbines mogen niet gebouwd worden op gronden ter plaatse van de aanduiding 
'openheid' / 'overige zone - openheid' en/ of 'ecologische hoofdstructuur' / 'overige zone - 
ecologische hoofdstructuur'.  

g. De afstand tot leidingen die vallen onder het Besluit externe veiligheid buisleidingen 
bedraagt minimaal 25 m. 



h. De belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden 
mogen niet onevenredig worden geschaad, waaronder in ieder geval de veiligheid wordt 
begrepen. 

5.3 Afwijken van de bouwregels 

Het bevoegd gezag kan middels een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 5.2.2 
onder c: 

a. met een eenmalige vergroting van maximaal 10% van het toegestane 
bebouwingspercentage, indien zulks voor een meer doelmatige bedrijfsvoering noodzakelijk 
is en de bereikbaarheid in geval van calamiteiten in voldoende mate kan worden 
gewaarborgd; 

of 

b. met een eenmalige vergroting van maximaal 30% van het toegestane 
bebouwingspercentage, onder de volgende voorwaarden: 

1. indien zulks voor een meer doelmatige bedrijfsvoering noodzakelijk is en de bereikbaarheid 
in geval van calamiteiten in voldoende mate kan worden gewaarborgd; 

2. er dient sprake te zijn van een zorgvuldige landschappelijke inpassing van de bebouwing op 
basis van een erfbeplantingsplan; 

3. de vergroting is uitsluitend toegestaan ten behoeve van een agrarisch aanverwant bedrijf; 

4. het betreffende bedrijf niet verplaatst kan worden naar een in de gemeente gelegen 
bedrijventerrein. 

5.4 Specifieke gebruiksregels 

5.4.1 Algemeen 

Met betrekking tot het gebruik geldt de volgende regels: 

a. Opslag van goederen met een totale stapelhoogte van meer dan 4 meter is op de 
onbebouwde gronden niet toegestaan. 

5.4.2 Ondergeschikt medegebruik van de woonfunctie 

Medegebruik van de woning voor een aan–huis–gebonden beroep of een kleinschalige 
bedrijfsmatige activiteit of internetverkoop is toegestaan mits: 

a. Het brutovloeroppervlak ten behoeve van een aan–huis–gebonden beroep of een 
kleinschalige bedrijfsmatige activiteit of internetverkoop ten hoogste 25% bedraagt van de 
vloeroppervlakte van de betrokken woning en bijbehorende bouwwerken met een maximum 
van 40 m². 

b. De woonfunctie in overwegende mate gehandhaafd blijft en het medegebruik ondergeschikt 
is 

c. De bewoner van de woning degene is die het beroep, de activiteit of internetverkoop 
uitoefent. 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0588.BPBGA13hp0615-VG01/r_NL.IMRO.0588.BPBGA13hp0615-VG01.html#56726a41-cf3a-4c29-aa46-d2c67f833256


d. Het gebruik geen dusdanige verkeersaantrekkende werking heeft, wat kan leiden tot een 
nadelige beïnvloeding van de normale afwikkeling van het verkeer dan wel tot een 
onevenredige parkeerdruk op de openbare ruimte. 

e. In voldoende mate wordt voorzien in de parkeerbehoefte. 

f. Er geen buitenopslag plaatsvindt. 

g. Reclame-uitingen ten dienste van de activiteit, beperkt blijven tot het plaatsen van een bord 
met een maximale afmeting van 1 meter x 0,5 meter aan de gevel of in de voor- of zijtuin en 
bij plaatsing van dit bord in de voor- of zijtuin op maximaal 1 meter hoogte. 

h. Bij internetverkoop geen uitstalling ten verkoop plaatsvindt en de te verkopen artikelen niet 
ter plaatse bezichtigd en afgehaald kunnen worden. 

5.5 Afwijken van de gebruiksregels 

5.5.1 Afwijking vestiging ander soort bedrijf 

Het bevoegd gezag kan middels een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 5.1 onder 
a voor het vestigen van een ander soort bedrijf dan dat op basis van de Tabel Bedrijven is toegestaan, 
waarbij voldaan moet worden aan de volgende voorwaarden: 

a. De vestiging betreft een bedrijf dat is genoemd in bijlage 1 (Staat van bedrijfsactiviteiten) 
onder de milieucategorieën 1 of 2. 

b. Het nieuw te vestigen bedrijf mag naar aard en invloed niet onevenredig meer milieuhinder 
voor de omgeving opleveren dan de oorspronkelijk toegestane bedrijfssoort. 

c. De verkeersaantrekkende werking van het nieuw te vestigen bedrijf mag niet onevenredig 
toenemen ten opzichte van de verkeersaantrekkende werking van het oorspronkelijk 
toegestane bedrijf. 

d. Het nieuw te vestigen bedrijf mag geen onevenredige toename van nadelige gevolgen 
opleveren voor het woon- en leefklimaat van omwonenden. 

5.6 Wijzigingsbevoegdheid 

5.6.1 Vergroting bouwvlak 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd deze bestemming te wijzigen teneinde een bouwvlak te 
vergroten, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden: 

a. De vergroting dient noodzakelijk te zijn voor een doelmatige bedrijfsvoering en/of -
ontwikkeling van een reëel bedrijf. 

b. De vergroting dient plaats te vinden aansluitend aan het bestaande bouwvlak. 

c. De vergroting niet leidt tot een vergroting van de maximale toegestane bebouwing op basis 
van het toegekende bebouwingspercentage. 

d. Er mag geen sprake zijn van milieuhygiënische belemmeringen. 

e. In geval van onduidelijkheid kan advies worden ingewonnen bij een ter zake deskundige. 

f. Er dient te worden voorzien in een zorgvuldige landschappelijke inpassing op basis van een 
erfbeplantingsplan. 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0588.BPBGA13hp0615-VG01/r_NL.IMRO.0588.BPBGA13hp0615-VG01.html#040bd6f4-394a-46bf-be21-ec45dd1c5fc4


g. De verwezenlijking, het behoud en het beheer van een ecologische verbindingszone, ter 
plaatse van de aanduiding ‘zoekgebied ecologische verbindingszone’ / 'overige zone - 
zoekgebied ecologische verbindingszone' wordt niet belemmerd of aangetast. 

h. De wijziging mag geen onevenredige toename van nadelige gevolgen opleveren voor het 
woon- en leefklimaat van omwonenden. 

5.6.2 Bouw windmolens 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd deze bestemming te wijzigen ten behoeve van de bouw 
van een windmolen, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden: 

a. De hoogte van een windmolen mag niet meer bedragen dan 25 m. 

b. Er mag geen sprake zijn van milieuhygiënische belemmeringen. 

  

Tabel Bedrijven 

Code Adres Nr. Soort bedrijf Maximaal 
aantal 
bedrijfs- 

woningen 

Bijzonderheden 

specifieke 
vorm van  

bedrijf - 1 

Langeweg, Nieuw- 
Beijerland 

1 koelhuis 0   

specifieke 
vorm van  

bedrijf - 2 

Dorpsweg, Nieuw- 
Beijerland 

ong opslag 0   

specifieke 
vorm van  

bedrijf - 3 

Dorpsweg, Nieuw- 
Beijerland 

9 agrarisch aanverwant bedrijf 1   

specifieke 
vorm van  

bedrijf - 4 

Nieuw-
Piershilseweg, 
Piershil 

2 rioolwaterzuiveringsinstallatie 0   

specifieke 
vorm van  

bedrijf - 5 

Oosthoek, Piershil 3 bedrijf categorie 1 of 2 van de 
Staat van Bedrijfsactiviteiten 

0   

specifieke 
vorm van  

bedrijf - 6 

Oudendijk, Piershil ong hoveniersbedrijf 1 Naast 7 



specifieke 
vorm van  

bedrijf - 7 

Oud-Piershilseweg, 
Piershil 

11 aannemersbedrijf en reparatie-
inrichting 

1   

specifieke 
vorm van  

bedrijf - 8 

Molendijk, 
Goudswaard 

90A garage en dierenpension 1   

specifieke 
vorm van  

bedrijf - 9 

Molendijk, 
Goudswaard 

90B 

88A 

stalling en opslag 1   

specifieke 
vorm van  

bedrijf - 
10 

Vaartweg, 
Goudswaard 

11 agrarisch aanverwant bedrijf 2   

specifieke 
vorm van  

bedrijf - 
11 

Zuidoordseweg, 
Goudswaard 

6 groothandel in 
consumptieaardappelen 

1 tevens 
stierenhouderij 
aanwezig 

specifieke 
vorm van  

bedrijf - 
12 

Achterweg, 
Goudswaard 

2A agrarisch hulp- en/of 
nevenbedrijf 

1   

specifieke 
vorm van  

bedrijf - 
13 

Achterweg 6 

7a 

rioolwaterzuiveringsinstallatie 0   

specifieke 
vorm van  

bedrijf - 
14 

Zuidoordseweg, 
Goudswaard 

8 composteringsbedrijf en een 
agrarisch loonbedrijf 

1   

specifieke 
vorm van  

bedrijf - 
15 

Zwartsluisje, 
Goudswaard 

4 transportbedrijf 1   

specifieke 
vorm van  

bedrijf - 

Zwartsluisje, Zuid - 
Beijerland 

113 bedrijf categorie 1 of 2 van de 
Staat van Bedrijfsactiviteiten 

1 2 bedrijven 
aanwezig 



16 

specifieke 
vorm van  

bedrijf - 
18 

  

Zwartsluisje, Zuid - 
Beijerland 

57 transportbedrijf 1   

specifieke 
vorm van  

bedrijf - 
19 

Lange 
Eendrachtsweg, 
Zuid - Beijerland 

2 opslag en stalling behorende 
tot categorie 1 of 2 van de Staat 

van Bedrijfsactiviteiten 

1   

specifieke 
vorm van  

bedrijf - 
20 

Zuidzijdsedijk, 
Nieuw- Beijerland 

30 bedrijf categorie 1 of 2 van de 
Staat van Bedrijfsactiviteiten 

1   

specifieke 
vorm van  

bedrijf - 
21 

Zuidzijdsedijk, 
Nieuw- Beijerland 

60 kunstuitleen / galerie 1   

specifieke 
vorm van  

bedrijf - 
22 

Blindeweg, Zuid - 
Beijerland 

22 grond-/baggerdepot 0   

specifieke 
vorm van  

bedrijf - 
23 

  

Kraagweg, Zuid - 
Beijerland 

ong bedrijf categorie 1 of 2 van de 
Staat van Bedrijfsactiviteiten 

1   

specifieke 
vorm van  

bedrijf - 
24 

Kraagweg, Zuid - 
Beijerland 

1 bedrijf categorie 1 of 2 van de 
Staat van Bedrijfsactiviteiten 

1   

specifieke 
vorm van  

bedrijf - 
25 

Molendijk, Zuid - 
Beijerland 

81 bedrijf categorie 1 of 2 van de 
Staat van Bedrijfsactiviteiten 

1   



specifieke 
vorm van  

bedrijf - 
26 

Koninginneweg 

  

  

  

ong agrarisch hulp- en/of 
nevenbedrijf 

1   

specifieke 
vorm van  

bedrijf - 
27 

  

Dorpsstraat, Zuid - 
Beijerland 

2 aannemersbedrijf 1   

specifieke 
vorm van  

bedrijf - 
28 

Schoutsdijk, Zuid - 
Beijerland 

3 agrarisch aanverwant bedrijf 1   

specifieke 
vorm van  

bedrijf - 
29 

Schenkeldijk, Zuid - 
Beijerland 

3 groothandel in ijzer en schroot 1   
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Het huis waarvoor u belangstelling heeft en waarvan u bijgaand de gegevens ontvangt is door de 
verkoper te koop aangeboden via een NVM-makelaar. 
 
Een NVM-makelaar is een beëdigde vakman of –vrouw, die naast het volgen van een 
gedegen opleiding, praktijkervaring heeft opgedaan, na verloop van geruime tijd met goed 
gevolg een praktijktoets heeft afgelegd, gecertificeerd is en is ingeschreven in het register 
van VastgoedCert.  

Goede verplichte nascholing houdt een NVM-makelaar “up-to-date”. 
Belangrijk om te weten is ook dat de NVM-makelaar zich houdt aan de erecode van de NVM, 
waarin de gedragsregels zijn opgenomen. 
 
Het zal u duidelijk zijn dat de makelaar, erkend door en aangesloten bij de Nederlandse 
Vereniging van Makelaars, veel meer is dan zomaar een “huizenverkoper”. 
 
Voor u, als potentiële koper, is het van belang een verantwoord bod uit te brengen. Behalve dit, 
is het voor de financieringsaanvraag bij de banken belangrijk wanneer een NVM-makelaar een 
taxatie heeft verricht. 
 
Wij adviseren u dan ook een NVM-makelaar in te schakelen voor zowel advies bij aankoop als 
voor taxatie. U kiest dan voor integriteit, kwaliteit en betrouwbaarheid. 
 
Hieronder de namen van de in deze regio gevestigde NVM-makelaars: 

 
Oud-Beijerland 

Koop- en hypotheekadvies Spiering Makelaardij o.z. B.V. tel. 0186-621299 

Makelaardij Groote Waard  tel. 0186-666911 

De Jong Makelaardij  tel. 0186-617555 

Kolf onroerende zaken  tel. 0186-577090 

   
Numansdorp 

Makelaars- en taxatiekantoor VMK  tel. 0186-655500 

 
Mijnsheerenland 

Vrieling MakelaarsHuis o.z.  tel. 0186-602502 

 
’s-Gravendeel 

Marquis makelaars en taxateurs  tel. 078-6737244 

 
Puttershoek 

De Jong Makelaardij  tel. 078-6736255 

 




