
Kopen en bouwen
op Ambachtsezoom
Hendrik-Ido-Ambacht

Stappenplan
voor geïnteresseerde 
ondernemers 
Van eerste contact

tot circulair bedrijfspand



Ambachtsezoom

Bent u (lokale) ondernemer met een 

hart voor duurzaamheid? En wilt u 

wil doorgroeien naar een eigen of 

groter pand? Dan bent u van harte 

welkom op circulair Bedrijvenpark 

Ambachtsezoom! 

Aan de zuidrand van Hendrik-Ido-
Ambacht verkoopt de gemeente 15 hectare 
bedrijfskavels. De kavelgrootte is flexibel, 
tussen de 1.000 m2 en 15.000 m2. 

Een deel is bestemd voor een combinatie 
wonen/werken. Hebt u interesse om uw 
bedrijf hier te vestigen? Dan maken wij 
graag kennis met u.

In deze brochure nemen we de stappen 
alvast met u door.

1. Kennismaken 2. Voorbereiden
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Eerste gesprek: 

• U vertelt over uw bedrijf en uw plannen. 

• We bespreken samen of uw bedrijf past 
binnen het concept van Ambachtsezoom en 
het bestemmingsplan. 

• U krijgt een toelichting op de handboeken 
Beeld en Circulariteit en de verkoopprocedure.  

Wilt u na het kennismakingsgesprek een kavel 
reserveren? Dat kan, u kunt een vrijblijvende 
reservering krijgen.  

Tweede gesprek:

We bespreken met onze stedenbouwkundige 
of uw schetsontwerp past binnen de 
mogelijkheden van het handboek Beeld. 

Derde gesprek:

We bespreken met onze adviseur duurzaamheid 
of uw ontwerp voldoet aan het handboek 
Circulariteit.

Is de termijn van de vrijblijvende reservering verstreken? 
Dan sluiten wij met u een optieovereenkomst. Hieraan 
zijn kosten verbonden (7% van de koopsom). Deze kosten 
worden later verrekend met de koopsom. 
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Ontwikkel de eerste ideeën voor uw bouwplan. Maak een schetsontwerp van uw pand en de 
inrichting van uw kavel.
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• Bespreek alvast de 
financieringsmogelijkheden met uw bank. 

• Neem een architect en/of bouwbegeleider 
en/of bouwer in de arm, die bij voorkeur 
al ervaring heeft met duurzaam/circulair 
bouwen. Kijk eens op www.architectenregister.
nl/vind-een-architect.

• Laat uw eerste ideeën inspireren door de 
richtlijnen en tips uit de handboeken Beeld en 
Circulariteit. U kunt ze downloaden op  
www.ambachtsezoom.nl.

• Probeer definitieve afspraken te maken met 
uw bank over de financiering van uw plan.

• Maak gebruik van de tips van 
onze stedenbouwkundige en 
duurzaamheidsadviseur. Neem uw architect/
bouwer mee naar deze gesprekken.

10% korting
Investeert u aantoonbaar extra in 

circulariteit? Dan krijgt u korting tot 10%  
op de kavelprijs



3. Afstemmen en toetsen 4. Bouwen en inrichten
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Voordat u aan de slag kan op de kavel sluiten wij 
met u de definitieve koopovereenkomst.
Daarna vindt de notariële overdracht plaats en 
betaalt u de koopsom aan de gemeente. 

Wij leveren de kavels bouwrijp op.

Afbeelding links: Impressie van een kavel.
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• Werk uw schetsplan uit naar een Voorlopig 
Ontwerp

• Stem het Voorlopig Ontwerp af in een 
vooroverleg met bouw en woningtoezicht van 
de gemeente. 

• Zij toetsen aan bestemmingsplan en de 
handboeken beeld en circulariteit en 
beoordelen of uw plan klaar is voor de 
aanvraag van de omgevingsvergunning. 

• Verwerk eventuele opmerkingen van de 
gemeente in het Definitief Ontwerp 

• Dien uw aanvraag omgevingsvergunning in.

Is de omgevingsvergunning definitief? Dan kunt 
u starten met de bouw en de inrichting van uw 
kavel.
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Maak uw bedrijf extra duurzaam. Kies bijvoorbeeld ook duurzame materialen voor uw vloeren en 
kantoormeubilair. Of een ‘groene’ wand met planten voor een gezond binnenklimaat, elektrische 
bedrijfsauto’s en biologische en fairtrade koffie en catering. Er zijn zoveel mogelijkheden!  

5. Oplevering
Als alles is doorlopen vindt de oplevering 

en opening van uw nieuwe circulaire 
bedrijfspand plaats.

Parkmanagement 
De ondernemers in Ambachtsezoom zijn samen 
verantwoordelijk voor het waarborgen van de 
kwaliteit van het circulaire bedrijvenpark. Dat is 
van belang voor een optimaal ondernemers- en 
vestigingsklimaat, waardoor vastgoed haar waarde 
op de lange termijn behoudt. Hiervoor wordt 
parkmanagement ingevoerd.

Parktrust uit Dordrecht is aangesteld als 
parkmanager voor het Bedrijvenpark 
Ambachtsezoom. Ad van den Berg is het 
aanspreekpunt. 

Taken van de parkmanager zijn:

• representatief houden van het bedrijvenpark;

• contactpersoon richting gemeente;

• eerste aanspreekpunt voor de ondernemers;

• communicatie (website en nieuwsbrieven) en 
kennismaken nieuwe ondernemers;

• organiseren leden- en bestuursvergaderingen 
Vereniging;

• geven van gevraagde en ongevraagde adviezen;

• uitvoeren schouwrondes en aanjagen proactief 
beheer;

• contractmanagement richting leveranciers;

• organiseren basispakket en optioneel 
inkooppakket. 

www.ambachtsezoom.nl

http://www.ambachtsezoom.nl


Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met projectmanager 
Riny Verhoef van gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.

Indicatie doorlooptijd

Hou rekening met ongeveer een jaar van eerste 
gesprek tot start bouw en ongeveer 2,5 jaar van eerste 
gesprek tot oplevering van uw circulaire pand.

Stedenbouwkundig en planologisch adviesbureau, 
project Ambachtsezoom

Projectmanager 
Bedrijvenpark Ambachtsezoom

Riny Verhoef - gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
E-mail: mj.verhoef@h-i-ambacht.nl 
Telefoon: 078 - 770 2666 / 06 - 4000 3534

Colofon: De realisatie van Bedrijvenpark Ambachtsezoom is een initiatief van gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. 

Disclaimer: Deze folder beschrijft op hoofdlijnen de stappen van het verkoop- en bouwproces en bevat allerlei tips. De 

informatie is met zorg samengesteld. U kunt er echter geen rechten aan ontlenen. Doorlooptijden zijn onder voorbehoud.   


