
 
 

 

 

Vrijblijvende informatie 

 

AEROPARC GEBOUW 6 
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VRIJBLIJVENDE INFORMATIE 
 

  

  

 

AEROPARC GEBOUW 6 

 

GILZE - RIJEN 
 

 

Algemeen : Te huur: diverse kantoor- bedrijfsruimtes gelegen op de Aeroparc en  

  Maintenance Campus te Rijen. Aeroparc is een multifunctioneel terrein  

  in het Brabantse Gilze en Rijen dat je de ruimte biedt om ondernemen,  

te innoveren, mensen te ontmoeten, jezelf te ontwikkelen én biedt je de 

ruimte voor sport en ontspanning. Door bundeling van krachten uit 

verschillende sectoren fungeert Aeroparc als vliegwiel voor de 

economische en maatschappelijke bedrijvigheid in de regio. Een 

uitdagende omgeving met volop kansen. 

 

  Het zelfstandige bedrijventerrein is gelegen aan de rijksweg N282  

  tegenover de militaire helikopter/vliegbasis Gilze-Rijen te Gilze-Rijen.  

  Het totale oppervlak betreft ca. 130.000 m² grond, het totale gebouw  

  oppervlak is ca. 50.000 m² kantoor- en bedrijfsruimte en ca. 1.700  

   parkeerplaatsen. Diverse gebouwen zijn recent gerenoveerd en zijn  

van alle moderne gemakken voorzien. Het betreffen zelfstandige en 

gecombineerde kantoor/bedrijfsgebouwen. De omliggende gebouwen 

op het terrein zijn reeds in gebruik door Ericsson Telecommunicatie, 

GGZ Breburg, Airbus, NLR, DDC Group, The Factory Sports and Fun, 

APS Engineering en Carbon Herstel. 

 

Verder biedt het terrein uitstekende parkeervoorzieningen, zijn de 

gebouw gebonden voorzieningen van uitstekende klimaat faciliteiten en 

bieden de objecten ruimte voor diverse werkplekconcepten. Op het 

terrein is nog ruimte voor enkele nieuwbouwontwikkelingen van diverse 

metrages. Graag informeren wij u over de mogelijkheden. 

 

 

 



 
 

Bereikbaarheid : Auto 

Middels de uitermate goede toegankelijkheid aan de rijksweg N282 zijn  

de verschillende rijkswegen zoals de A58 en A27 binnen enkele auto-

minuten bereikbaar. De bereikbaarheid met eigen vervoer is daarom 

uitstekend te noemen. 

    

Openbaar vervoer 

Het NS Station Gilze-Rijen, waarvandaan de NS stations in Breda-

Rotterdam en Tilburg-’s-Hertogenbosch bereikbaar zijn, is op loop-

afstand van de bedrijventerrein gelegen. Tevens onderhouden diverse 

busdiensten verbindingen met verschillende gemeenten in en om 

Gilze-Rijen. De bereikbaarheid met openbaar vervoer is daarom 

uitstekend te noemen. 

 

 

 

Object : Gebouw 6 op Aeroparc betreft een voormalige bedrijfskantine 

waarbinnen nog alle apparatuur en overige functies in goede staat van 

aanwezig zijn en is het voorzien van alle hedendaagse eisen qua 

warmte, ventilatie en koeling. Het object heeft een oppervlakte van ca. 

1.667 m² v.v.o. en beschikt over onder andere: 

 

- Grote inloop koelingen; 

- krachtstroom mogelijkheden; 

- wasruimtes 

- goederen en personenlift; 

- douche gelegenheid; 

- grote dames en heren toiletten. 

   

Het object is daarmee zeer geschikt voor gebruik in zijn huidige functie, 

maar kan door de twee zeer representatieve meetingrooms op de 

begane grond, de separate entree met receptie en de grote open 

ruimte op de eerste verdieping gemakkelijk worden her-ontwikkeld naar 

een nieuwe functie, waarbij zeer diverse mogelijkheden voor gebruik 

bespreekbaar zijn. Het object ligt op een zeer goede zichtlocatie aan 

de doorgaande N282 vierbaansweg en beschikt over ruim voldoende 

parkeergelegenheid voor de deur.  

 

 

 

Parkeren : Op het terrein is ruim voldoende parkeergelegenheid beschikbaar. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Huurprijs : De huurprijs van de kantoorruimte dient nader te worden bepaald. 

Deze is sterk afhankelijk van het opleveringsniveau en de aan te 

brengen voorzieningen. 

    

   De huurprijs per parkeerplaats bedraagt € 250,-- per plaats per jaar 

exclusief BTW. Huurder kan zelf aangeven hoeveel parkeerplaatsen 

er noodzakelijk zijn. 

 

 

 

Servicekosten : Het voorschot servicekosten wordt, naar aanleiding van de wensen  

  van de huurder, per gebouw op maat gemaakt. Op basis van uw  

  wensen voorzien wij u dan ook graag van een kostenopgaaf. 

   Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.   

 

 

 

BTW : Indien huurder niet aan het 90% criterium voldoet, zal er van 

rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. 

Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs exclusief 

omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het voor verhuurder ontstane 

financiële nadeel wordt gecompenseerd. 

 

 

 
Alle door ons verstrekte informatie is geheel vrijblijvend en uitsluitend bestemd voor geadresseerde. Alle gegevens zijn 

met zorg samengesteld en uit ons inziens betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij 

echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. 

 

 

 

Van de Water Bedrijfsmakelaars B.V. 

Bredaseweg 368, 5037 LG  TILBURG 

 

T (013) 5 952 952 

E bog@vandewatergroep.nl 

I www.vandewatergroep.nl 

 

Voor meer informatie kunt u vragen naar: 

Martijn Vos 
Bedrijfsmakelaar 

 

M 06 – 82 72 51 70 

E m.vos@vandewatergroep.nl  

 

Collegiale verhuur met Jones Lang LaSalle Eindhoven 
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Artikel 6 Bedrijventerrein - Luchtvaart en onderhoud 

 

6.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Bedrijventerrein - Luchtvaart en onderhoud' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

 a. luchtvaartgebonden bedrijvigheid zoals bedoeld in artikel 1.60, met dien verstande 
dat: 

o 1. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf van categorie 2' uitsluitend bedrijven 
van categorie 2 uit de Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan; 

o 2. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 3.1' uitsluitend 
bedrijven van categorie 2 tot en met 3.1 uit de Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn 
toegestaan; 

o 3. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 3.2' uitsluitend 
bedrijven van categorie 2 tot en met 3.2 uit de Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn 
toegestaan; 

o 4. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 4.1' uitsluitend 
bedrijven van categorie 2 tot en met 4.1 uit de Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn 
toegestaan; 

o 5. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 4.2' uitsluitend 
bedrijven van categorie 2 tot en met 4.2 uit de Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn 
toegestaan; 

o 6. bedrijven welke niet genoemd zijn in de bij deze regels behorende 'Staat 
van bedrijfsactiviteiten' onder de categorieën 2 tot en met 4.2, maar naar aard 
en omvang daarmee wel gelijk zijn te stellen; 

o 7. kantoren ondergeschikt aan de bedrijfsvoering van ten hoogste 30 % van 
het bruto vloeroppervlak zijn toegestaan; 

o 8. opslag en uitstraling, binnen het bouwvlak en achter de voorgevellijn plaats 
dient te vinden; 

tevens voor: 

 b. een sportcentrum: ter plaatse van de aanduiding 'sportcentrum'; 

 c. luchtvaart gerelateerd vakonderwijs: ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm 
van maatschappelijk - luchtvaart gerelateerd onderwijs'; 

 d. een bedrijfswoning: ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning'; 

 e. cultuurhistorisch waardevolle en/of beeldbepalende panden: ter plaatse van de 
aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - cultuurhistorisch waardevolle bebouwing'; 

 f. bij deze bestemming behorende voorzieningen zoals, verkeers- en 
groenvoorzieningen, water en waterhuishoudkundige voorzieningen, 
parkeervoorzieningen, nutsvoorzieningen tuinen en erven. 

6.2 Bouwregels 

6.2.1 Algemeen 

 a. de oppervlakte van een bouwperceel bedraagt minimaal 1.000 m²; 

 



 
 

6.2.2 Gebouwen 

Binnen deze bestemming mogen gebouwen ten dienste van deze bestemming worden 
gebouwd met inachtneming van de volgende bepalingen: 

 a. de gebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd; 

 b. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 
'maximale bouwhoogte (m)' is aangegeven; 

 c. de totale oppervlakte van gebouwen en overkappingen bedraagt ten hoogste het 
met de maatvoeringaanduiding aangegeven bebouwingspercentage van het 
bouwperceel; 

 d. de afstand van gebouwen tot de zijdelingse en achterste perceelsgrens is minimaal 
3 meter. 

6.2.3 Bedrijfswoning 

Binnen deze bestemming mogen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' 
bedrijfswoningen worden gebouwd met inachtneming van de volgende bepalingen: 

 a. de inhoud van een ingebouwde, aangebouwde of vrijstaande bedrijfswoning 
(inclusief aan- en uitbouwen) mag niet meer bedragen dan 700 m3; 

 b. goot- dan wel bouwhoogte van een vrijstaande bedrijfswoning mag ten hoogste 
respectievelijk 6 en 9 meter bedragen; 

 c. aan- en uitbouwen en vrijstaande bijgebouwen mogen zowel binnen als buiten de 
aanduiding 'bedrijfswoning' worden gebouwd, met dien verstande dat; 

o 1. de goot- en bouwhoogte respectievelijk maximaal 3 meter en 5,5 meter mag 
bedragen; 

o 2. vrijstaande bijgebouwen mogen in totaal maximaal 50 m2 bedragen; 
o 3. de afstand tot de zijdelingse en achterste perceelgrens bedraagt minimaal 3 

meter, tot enig bedrijfsgebouw minimaal 6 meter. 

6.2.4 Sportcentrum 

Ter plaatse van de aanduiding 'sportcentrum' mag een sportcentrum met ondergeschikte 
horeca en bijbehorende kantoorruimte worden gebouwd met inachtneming van de volgende 
bepalingen: 

 a. de oppervlakte van de aan sport gerelateerde functies maximaal 3.600 m2 mag 
bedragen; 

 b. de oppervlakte van ondergeschikte horeca maximaal 150 m2 mag bedragen. 

6.2.5 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Binnen deze bestemming mogen bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten dienste van deze 
bestemming worden gebouwd met inachtneming van de volgende bepalingen: 

 a. erfafscheidingen, waarbij de bouwhoogte vóór de voorgevellijn maximaal 1 meter 
mag bedragen en achter de voorgevellijn maximaal 2 meter; 

 b. reclamevoorzieningen, waarbij de bouwhoogte maximaal 4 meter mag bedragen, 
met uitzondering ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 
reclamemast' waar de bouwhoogte maximaal 30 meter mag bedragen; 



 
 

 c. kunstobjecten, vlaggenmasten en lichtmasten, waarbij de hoogte maximaal 6 meter 
mag bedragen; 

 d. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, in de vorm van carports en overkappingen, 
dienen achter de voorgevellijn te worden gebouwd en uitsluitend binnen het bouwvlak; 

 e. silo's dienen achter de voorgevellijn te worden gebouwd, waarbij de bouwhoogte 
maximaal 12 meter mag bedragen; 

 f. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer 
bedragen dan 3 meter. 

6.2.6 Parkeren 

Bij het oprichten van gebouwen of het veranderen in gebruik dient de inrichting van elk perceel 
zodanig te zijn dat voldoende ruimte aanwezig is om zowel het parkeren als het eventueel 
laden en lossen op eigen terrein te kunnen afwikkelen. Op eigen terrein dient voorzien te zijn in 
voldoende parkeeraccommodatie alsmede laad- en losruimte conform de parkeerrichtlijnen 
opgenomen als Bijlage 1. 

6.3 Nadere eisen 

6.3.1 Eisen 

Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen ten aanzien van de situering, de 
bebouwingsdiepte, hoogte en de dakvorm van hoofd- en bijgebouwen en van bouwwerken, 
geen gebouwen zijnde. 

6.3.2 Voorwaarden 

 a. De onder artikel 6.3.1 genoemde nadere eisen mogen slechts worden gesteld met 
inachtneming van de bebouwingsregels: 

o 1. indien dit noodzakelijk is ter waarborging van het stedenbouwkundig beeld 
en handhaving van het historisch beeld dan wel indien dit noodzakelijk is voor 
een verantwoorde stedenbouwkundige en/of architectonische inpassing in de 
bestaande bebouwing; 

o 2. ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden 
van aangrenzende gronden en bouwwerken; 

o 3. voor het behoud van cultuurhistorisch waardevolle panden ter plaatse van 
de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - cultuurhistorisch waardevolle 
bebouwing'. 

 b. Van een onevenredige aantasting van de stedenbouwkundige samenhang is sprake 
als door een bebouwings- of gebruiksinitiatief: 

o 1. de bebouwingskarakteristiek (open, half-open of gesloten) wordt aangetast; 
o 2. de karakteristiek van de openbare ruimte wordt aangetast; 
o 3. de diversiteit (qua verschijning, functie of tijdsbeeld) en de historische of 

stedenbouwkundige betekenis van de bebouwing wordt aangetast. 



 
 

6.4 Afwijken van de bouwregels 

6.4.1 Erfafscheiding 

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning voor het bouwen afwijken van het bepaalde 
in lid 6.2.5 onder a ten behoeve van de hoogte van erfafscheidingen voor de voorgevellijn met 
dien verstande dat deze maximaal 2 meter mag bedragen en indien het straatbeeld daardoor 
ruimtelijk niet meer wordt aangetast en/of de verkeerssituatie zich daartegen niet verzet. 

6.4.2 Overschrijding voorgevellijn 

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning voor het bouwen afwijken van het bepaalde 
in artikel 6.2.2 onder a ten behoeve van realisatie van een aanbouw tot een diepte van 1,5 
meter voor de voorgevellijn. De goot- en bouwhoogte van de aanbouw mag ten hoogste 
respectievelijk 3 en 5,5 meter bedragen. 

6.4.3 Afwijking bouwen tot perceelsgrens 

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning voor het bouwen afwijken van het bepaalde 
in artikel 6.2.2 onder d en 6.2.3 onder c sub 3 ten behoeve van bouwen tot de zijdelingse en 
achterste perceelsgrens voor percelen tot 3.000 m2, mits: 

 a. de verkeers-, sociale- en brandveiligheid c.q. brand- en rampenbestrijding niet wordt 
gehinderd; 

 b. voldoende ruimte aanwezig is om zowel het parkeren als het eventueel laden en 
lossen op eigen terrein te kunnen afwikkelen; 

 c. het woon- en leefmilieu van de omgeving wordt niet onevenredig aangetast; dit 
betekent in ieder geval dat de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende percelen 
niet onevenredig mogen worden beperkt; 

 d. de bereikbaarheid van de omgeving niet onevenredig wordt beperkt. 

6.4.4 Afwijking parkeernormen 

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 6.2.6 en een 
afwijking van de in Bijlage 1 opgenomen parkeernormen, mits: 

 a. in de aanvraag om omgevingsvergunning in voldoende mate is gemotiveerd, onder 
andere blijkend uit de aard en omvang van de functie zoals die ter plaatse wordt 
uitgeoefend, dat de te vestigen activiteit een lagere parkeerdruk met zich mee brengt 
dan conform de parkeerkencijfers; 

 b. het woon- en leefmilieu van de omgeving wordt niet onevenredig aangetast; dit 
betekent in ieder geval dat de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende percelen 
niet onevenredig mogen worden beperkt. 

 c. bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van de parkeernorm indien de 
parkeerbalans in de directe omgeving niet onevenredig wordt of kan worden beïnvloed. 

6.4.5 Silo's 

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning voor het bouwen afwijken van het bepaalde 
in artikel 6.2.5 onder e ten behoeve van de realisatie van silo's tot een hoogte van 15 meter. 



 
 

6.4.6 Lichtmasten 

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning voor het bouwen afwijken van het bepaalde 
in artikel 6.2.5 onder c ten behoeve van de bouw van lichtmasten tot een hoogte van 15 meter, 
mits het woon- en leefmilieu van de omgeving wordt niet onevenredig aangetast; dit betekent in 
ieder geval dat de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende percelen niet onevenredig 
mogen worden beperkt en directe instraling dient te worden voorkomen. 

6.5 Specifieke gebruiksregels 

Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval verstaan het gebruik van de gronden en opstallen 
voor: 

 a. geluidszoneringsplichtige bedrijven/inrichtingen; 

 b. risicovolle inrichtingen; 

 c. detailhandelsbedrijven, behoudens: 
o 1. ondergeschikte detailhandel in de vorm van productiegebonden 

detailhandel; 
o 2. ondergeschikte detailhandel van goederen die in het kader van de 

bedrijfsuitoefening worden verkocht of geleverd; 

 d. zelfstandige kantoren; 

 e. webwinkels; 

 f. kringloopwinkels; 

 g. leisure-functies; 

 h. zelfstandige horeca(bedrijven); 

 i. opslag van goederen en materialen buiten het bouwvlak en voor de voorgevellijn; 

 j. het gebruik van bijgebouwen als zelfstandige woning en/of afhankelijke woonruimte; 

 k. seks- en/of pornobedrijf en prostitutie; 

 l. het splitsen van een bouwperceel; 

 m. meerdere bedrijven per bouwperceel. 

6.6 Afwijken van de gebruiksregels 

6.6.1 Bedrijfscategorie 

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning voor gebruik afwijken van het bepaalde in 
artikel 6.1 onder a om bedrijven toe te laten in één categorie hoger dan in artikel 6.1 onder a 
genoemd, voorzover het betrokken bedrijf naar aard en invloed op de omgeving (gelet op de 
specifieke werkwijze, technische voorzieningen of bijzondere verschijningsvorm) geacht kan 
worden te behoren tot de in artikel 6.1 onder a genoemde categorieën van de Staat van 
Bedrijfsactiviteiten en het geen geluidhinderlijke of risicovolle bedrijven/inrichtingen betreft, met 
inachtneming van voorwaarden genoemd in 6.6.11. 

6.6.2 Bedrijfsverzamelgebouw 

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 6.5 onder 
m om bouwpercelen toe te staan ten behoeve van de bouw van bedrijfsverzamelgebouwen, 
met inachtneming van voorwaarden genoemd in 6.6.11. 



 
 

6.6.3 Minimale oppervlakte bouwperceel 

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde 
in 6.2.1 onder a om bouwpercelen toe te staan kleiner dan 1.000 m² (met een minimale grootte 
van 500 m²), met inachtneming van voorwaarden genoemd in 6.6.11, mits voldaan wordt aan 
de volgende bepalingen: 

 1. de minimale grootte van het bouwperceel bedraagt 500 m2; 

 2. er is aangetoond dat er behoefte is aan bedrijven van bedrijfsruimte c.q. 
bedrijfskavels met een kleinere oppervlakte dan 1.000 m². 

6.6.4 Splitsen 

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 6.5 onder 
l om bouwpercelen te splitsen met inachtneming van de volgende bepalingen, met 
inachtneming van voorwaarden genoemd in 6.6.11. 

6.6.5 Webwinkels 

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 6.5 onder 
e om webwinkels toe te staan, met inachtneming van voorwaarden genoemd in 6.6.11. 

6.6.6 Kringloopwinkels 

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 6.5 onder 
f om kringloopwinkels toe te staan, met inachtneming van voorwaarden genoemd in 6.6.11. 

6.6.7 Leisure-functies 

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 6.5 onder 
g om leisure-functies toe te staan, met inachtneming van voorwaarden genoemd in 6.6.11. 

6.6.8 Volumineuze detailhandel 

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 6.5 onder 
c om detailhandel in volumineuze goederen toe te staan, met inachtneming van voorwaarden 
genoemd in 6.6.11. 

6.6.9 Reguliere bedrijven 

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 6.1 onder 
a om ook andere dan luchtvaartgerelateerde bedrijven toe te staan, met inachtneming van 
voorwaarden genoemd in 6.6.11. 

6.6.10 Technisch vakonderwijs 

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 6.1 om 
technisch vakonderwijs toe te staan, met inachtneming van de volgende voorwaarden: 



 
 

 1. de locatie is logistiek goed bereikbaar en zorgt niet voor onevenredige 
belemmeringen ten aanzien van de verkeersontsluiting in het plangebied; 

 2. de voorwaarden als genoemd in 6.6.11. 

  

6.6.11 Voorwaarden 

De omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 6.6.1 tot en met 6.6.10 wordt uitsluitend 
verleend indien: 

 a. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de gebruiksmogelijkheden van 
aangrenzende gronden en bouwwerken en de belangen van derden worden niet 
onevenredig geschaad; 

 b. er bestaan geen bezwaren vanuit een verantwoorde stedenbouwkundige inrichting 
en vormgeving; 

 c. op eigen terrein dient voorzien te zijn in voldoende parkeeraccommodatie alsmede 
laad- en losruimte conform de parkeerrichtlijnen opgenomen als Bijlage 1. 

6.7 Wijzigingsbevoegdheid 

Het bevoegd gezag is bevoegd het plan te wijzigen en de aanduidingen 'sportcentrum' en 
'specifieke vorm van maatschappelijk - luchtvaart gerelateerd onderwijs' na bedrijfsbeëindiging 
te verwijderen en de gronden te bestemmen voor 'Bedrijventerrein - Luchtvaart en onderhoud' 
zonder de functieaanduiding. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 
 


