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KMO-ZONE
SINGELKEN
SINT-LAUREINS

RUP
LOKAAL BEDRIJVENTERREIN
EN RECREATIEGEBIED

De zone is bestemd voor bedrijven van lokaal belang met volgende hoofdactiviteiten:
productie, verwerking en bewerking van goederen;
verwerking en bewerking van grondstoffen;
logistiek (op- en overslag, voorraadbeheer, groupage en fysieke distributie);
dienstverlenende bedrijven (bedrijven die diensten leveren aan andere bedrijven).
Volgende activiteiten zijn niet toegelaten:
kleinhandel en kantoren waarbij er geen productie, verwerking of bewerking van goederen gebeurt;
inrichtingen zoals bedoeld in artikel 3 van het relevante betreffende Samenwerkingsakkoord tussen de
Federale staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest betreffende
de beheersing van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken (Seveso-bedrijven worden niet
toegelaten).
Toegelaten nevenbestemming
Een beperkte oppervlakte voor kantoren en toonzalen is toegelaten op voorwaarde dat
deze gekoppeld zijn aan de productieactiviteit van individuele bedrijven;
deze activiteiten geen intensieve loketfunctie hebben;
ze geen autonome activiteit zijn.
Toonzalen mogen maximum 25 % van de bebouwde gelijkvloerse oppervlakte bedragen ongeacht op welk niveau
zij worden ingericht.
Het RUP is te raadplegen op de website van de gemeente Sint-Laureins.
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De kavels zijn niet groter dan 5.000 m².
Ook groepsbouw is mogelijk. Meerdere bedrijven kunnen zich op één kavel vestigen. Dit biedt de mogelijkheid om
ook bedrijfsruimtes met beperkte oppervlakte een plaats te geven binnen de KMO-zone.
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PROJECTONTWIKKELING

1ste fase
De percelen waren in 2014 bouwrijp. De groenaanleg met streekeigen
beplanting volgde. Veneco blijft de kwaliteit van de omgevingsaanleg opvolgen
en blijft investeren in een opwaardering van het terrein. In 2021 werden
nestkastjes geplaatst, een bloemenmengsel ingezaaid en de bufferbeplanting
aangevuld.

4,4 ha

5 ha
BEDRIJVENTERREIN

2de fase
Nu er voor 80 % omgevingsvergunningen zijn uitgereikt in 1ste fase, is het
mogelijk de 2de fase te koop aan te bieden.

RECREATIEZONE
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SAMENVATTING
VERKOOPSVOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN
Bouw- en ingebruiknameverplichting
Binnen de 2 jaar na aankoopdatum start de koper met de bouwwerken waarbij minimum 35 % van de
bebouwde oppervlakte wordt bebouwd, woongedeelte niet inbegrepen. De economische activiteit moet een
aanvang nemen binnen de 3 jaar na datum van akte.
Binnen de 10 jaar moet 50 % bebouwd worden.
Recht van terugkoop, voorkoop en toelating tot doorverkoop
Om een zinvol gebruik van de beschikbare ruimte te garanderen, behoudt Veneco het recht van terugkoop en
voorkoop in geval van doorverkoop of het niet-naleven van de verkoopsvoorwaarden.
Een doorverkoop is enkel mogelijk na toelating door Veneco en de betaling van een vergoeding gelijk aan
2,5 % berekend op de geïndexeerde grondprijs.
Verhuur
Verhuring wordt slechts bij uitzondering en beperkt in tijd en oppervlakte toegestaan.

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN
Bebouwing
De kopers besteden aandacht aan een hedendaagse en een visueel aantrekkelijke bedrijfsarchitectuur.
Een bedrijfswoning is mogelijk, indien geïntegreerd in het bedrijfsgebouw met een maximum volume van
650 m³.
Omgeving
Bedrijven zijn verplicht voldoende ruimte te voorzien voor het stallen van voertuigen.
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Er wordt aandacht besteed aan de groenaanleg op het bedrijventerrein. Een inrichtingsplan moet bij de
bouwaanvraag worden toegevoegd.
De opslag van goederen gebeurt maximaal binnen het bedrijfsgebouw.
Nutsvoorzieningen
De aanleg van een volledig gescheiden systeem voor de afvoer van hemel- en afvalwater is verplicht.

ALGEMENE BEPALINGEN
Parkmanagement
Veneco wil de kwaliteit op de bedrijvenzone waarborgen en handhaven op lange termijn. Dit betekent een
meerwaarde voor de bedrijvenzone en komt de werking ten goede. Daarom betaalt de koper een jaarlijkse
bijdrage.
CO₂-neutraliteit
De koper garandeert de CO₂-neutraliteit op het bedrijfsperceel. Dit gebeurt door:
afname van groene stroom;
productie van groene stroom door het bedrijf zelf ter plaatse of door deelname van het bedrijf in de productie
van groene stroom op het terrein;
de compensatie van de CO₂-emissies ten gevolge van het elektriciteitsverbruik door de aankoop van
emissiekredieten;
de combinatie van bovenstaande mogelijkheden.

DE VOLLEDIGE
VERKOOPSVOORWAARDEN?
Stuur een mailtje naar wendy.vanlaere@veneco.be.
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COMMERCIALISATIE

PRIJS
Op basis van de activiteit en de gevraagde oppervlakte creëert Veneco percelen op maat van de
geïnteresseerde bedrijven.
De verkoopprijs is:
Zone C: 115 euro/m²
De verkoopprijzen worden jaarlijks geïndexeerd volgens de consumptieprijsindex, met referentieindex januari
2022.
BIJKOMENDE KOSTEN
Kosten opmeting
Kosten akte neerlegging verkoopsvoorwaarden
Notariskosten
Groenwaarborg van 1.250 euro (percelen tot 3.000 m²) of 2.500 euro (percelen vanaf 3.001 m²)
Jaarlijkse bijdrage parkmanagement
Opgelet, dit is een inschatting. De totale kost is gekend bij het verlijden van de akte.

Infobundel

06

Enkel de paars ingekleurde zone met een oppervlakte van 6.512 m² is nog beschikbaar.
Op basis van het ingediende dossier wordt een perceel op maat voorgesteld.
Percelen zijn max. 5.000 m².

ZONE C: 6.512M²
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SELECTIECRITERIA

UITSLUITINGSGROND
De activiteiten moeten voldoen aan de toegelaten activiteiten zoals beschreven in de voorschriften van het RUP.
De kandidaat aanvaardt bovendien de verkoopsvoorwaarden.
De koper is de eindgebruiker.
Veneco doet de beoordeling. De Raad van Bestuur neemt een definitieve beslissing op basis van onderstaande
5 selectiecriteria.

ECONOMIE
Welke economische activiteit creëert het bedrijf?
Is er een lokale verankering (toeleveranciers, samenwerkingsinitiatieven, klanten uit de regio)?
Bedrijven met een sterke lokale verankering worden hoger gewaardeerd.
We informeren naar aantal en type werkgelegenheid, op korte en lange termijn.
LOCATIE - HERLOCATIE BESTAANDE BEDRIJVEN
Heeft het bedrijf exploitatie- of uitbreidingsproblemen op de huidige site?
Heeft het bedrijf locatieproblemen?
Bij herlocatie wordt gevraagd naar de plannen met de huidige site.
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MOBILITEIT
De bedrijfsactiviteit zal bijkomende verkeersbewegingen genereren. Veneco beoordeelt deze in
totaliteit in functie van een duurzame invulling van de zone.
Er wordt gestreefd naar duurzaam woon-werkverkeer, mogelijke samenwerkingen met andere
bedrijven,....
Het bedrijf geeft aan welke mobiliteit het zal genereren. Wat zijn de dagelijkse bewegingen?
Personeel, leveranciers,...
DUURZAME INITIATIEVEN
We peilen naar de bereidheid van de kandidaat-koper om te investeren in duurzaam ondernemen.
Dit kan in de andere selectiecriteria vervat zitten, maar wordt afzonderlijk naar waarde geschat. Er
is uiteraard ruimte voor initiatieven die niet in andere criteria aan bod komen.
Minimaal moet voldaan zijn aan de stedenbouwkundige voorschriften (o.a. CO₂-neutraliteit). Wat is
de concrete aanpak van het bedrijf?
GLOBALE VISIE
De kandidaat formuleert waarom het bedrijventerrein geschikt en opportuun is voor de
bedrijfsactiviteit.
Welke ambities heeft het bedrijf? Zijn er nog elementen die niet aan bod zijn gekomen in andere
criteria, maar die wel een meerwaarde vormen voor het dossier?
Een conceptvisie van het project vormt de basis voor de beoordeling. Hoe vult de kandidaat-koper
de stedenbouwkundige voorwaarden in? Hoe realiseert de kandidaat-koper een optimaal
ruimtegebruik? Wat zijn de milieueffecten?
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HOE STELT U ZICH KANDIDAAT?

Voor het evalueren van de kandidatuur dient de kandidaat-koper een dossier in bij Veneco.
Het dossier omvat:
een voorstelling van het bedrijf met de geplande bedrijfsinfrastructuur en -activiteit (= toets uitsluitingsgrond);
een inplantingsplan (mag een schets zijn);
planning aanvang bouwwerken en activiteiten;
beschrijving hoe u aan de selectiecriteria voldoet:
economie
locatie - herlocatie van bestaande bedrijven
mobiliteit
duurzame initiatieven
globale visie
PROCEDURE TOEWIJS
Het kandidatuurdossier moet ten laatste op 18 november als volgt in ons bezit zijn:
digitaal via wendy.vanlaere@veneco.be
EN
aangetekend per post (Veneco, t.a.v. Wendy Van Laere, Panhuisstraat 1 in 9070 Destelbergen)

Infobundel

10

