
R E N G E R SB e d r i j v e n p a r k  

Bedrijvenpark Rengers biedt u, als ondernemer, 
een unieke vestigingslocatie met veel aanzien. 
Gelegen aan de A7, nabij Kolham, staat u in  

directe verbinding met de belangrijkste doorvoerroute 
van de Randstad naar Noordoost-Europa. Tevens is het 
Ruhrgebied via de A31 goed te bereiken. In de directe 
nabijheid van het bedrijvenpark zijn overslagmogelijk-
heden, zowel per spoor als per schip. Dit gezamenlijke 
project van de gemeenten Slochteren, Groningen en 
Hoogezand-Sappemeer, verenigd in de Gemeenschap-
pelijke Regeling Bedrijvenpark Rengers, voorziet in de 
groeiende behoefte aan representatieve bedrijventerrei-
nen in Noord-Nederland. De uitbreidingsplannen van de 

gemeente Groningen, aan de oostkant van de stad, en 
de gemeente Hoogezand-Sappemeer bieden een enorm 
potentieel aan bedrijvigheid. 

Het bedrijventerrein biedt een parkachtige omgeving 
met veel groen, waterpartijen en uitstekende voorzie-
ningen. Meerdere bedrijfstyperingen, met uitzondering 
van de reguliere detailhandel, kunnen zich vestigen op 
dit bedrijventerrein. Zo biedt het bestemmingsplan alle 
ruimte voor uw wensen, waarbij de beeldkwaliteitseisen 
een hoogwaardige uitstraling waarborgen. 

Bedrijvenpark Rengers is in alle opzichten een kwaliteitslocatie.
Lees verder over de mogelijkheden die dit bedrijvenpark u te bieden heeft...

Eersteklas uitzicht op succes!



N i e u w B o u w
Op het bedrijvenpark wordt gebruik gemaakt van  
flexibele verkaveling. Om uw wensen op dit gebied 
te bespreken kunt u een afspraak maken met de  
acquisiteur van Bedrijvenpark Rengers, te bereiken 
via de gemeente Hoogezand-Sappemeer. Tijdens dit  
gesprek worden uw wensen geïnventariseerd en getoetst 
aan het bestemmingsplan en de stedenbouwkundige  
uitgangspunten. Voor de uitwerking van uw plannen 
krijgt u gratis drie maanden een studeeroptie op een  
kavel. Daarna kan deze eventueel omgezet worden 
in een betaalde optie van drie maanden of vindt de  
aankoop van de kavel plaats.

B e s ta a N d  pa N d
Voor de aankoop van een bestaand pand dient er 
allereerst overleg plaats te vinden met de acqui-
siteur, bereikbaar via de gemeente Hoogezand-
Sappemeer, om te kijken of de bedrijfsactiviteiten 

passen in het bestemmingsplan. Indien dit niet het 
geval is, wordt afgewogen of er een planologische  
procedure gestart kan worden.

V e s t i g i N g s m o g e L i j k h e d e N
Voor vestiging op Bedrijvenpark Rengers heeft u keuze uit twee opties; 

nieuwbouw óf aankoop van een bestaand pand.
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e Bedrijvenpark Rengers is een kwaliteitslocatie, wat 
in eerste instantie blijkt uit de inrichting van de 
openbare ruimte. Het parkachtige karakter van het 

bedrijventerrein wordt gekenmerkt door ruime groene 
zones, afgewisseld met lange waterpartijen. De open 
structuur van het wegennet maakt het ruimtelijk ge-
voel compleet. Door de flexibele kavelindeling wordt 
volledig aan uw wensen tegemoet gekomen. Vanuit de  
Gemeenschappelijke Regeling Bedrijvenpark Rengers 
wordt met u meegedacht en wordt, in nauw overleg  
met u, gekeken naar de mogelijkheden voor uw bedrijf.

Een dergelijk terrein vraagt om bedrijfsgebouwen die 
in overeenstemming zijn met de omgeving, vooral 
wanneer het de zichtlocaties langs de A7 betreft. Om 
bedrijfsgebouwen te kunnen toetsen op hun archi-
tectonische kwaliteiten is het bedrijvenpark in zones  
opgedeeld. Per zone gelden specifieke eisen die aan de 
bebouwing worden gesteld. Meer informatie hierover 
kunt u vinden op onze website.

welke optie u ook kiest, nieuwbouw óf 
een bestaand pand, voor vestiging op 
Bedrijvenpark Rengers gelden een aantal 
eisen om de kwaliteit te waarborgen. in eerste 
instantie worden de eisen met betrekking tot 
nieuwbouw behandeld, waarna de algemene 
eisen voor vestiging op het bedrijvenpark aan 
de orde komen.



➔  Ieder bedrijf reserveert op het eigen terrein ruimte voor 

het parkeren. Hierbij moet het bedrijfsgebouw de blik-

vanger zijn. Het aantal aan te leggen parkeerplaatsen is 

afhankelijk van het aantal werknemers, de bedrijfsac-

tiviteiten en het te realiseren aantal vierkante meters. 

➔  Opslag van voorraad en afval gebeurt bij voorkeur inpan-

dig of aan de achterzijde van het bedrijfspand.

➔  Erfafscheidingen mogen niet hoger zijn dan twee meter 

en hebben een open karakter.

➔  In verband met een soepele verkeersafwikkeling wordt 

het aantal in- en uitritten zoveel mogelijk beperkt. Om 

een uniform karakter te waarborgen, wordt aanleg hier-

van in overleg met de gemeente Slochteren uitgevoerd.

➔  Bij bouwaanvragen wordt een tekening aangeleverd 

van de terreininrichting. Hierbij gelden de volgende 

aandachtspunten: 

• situering bedrijfsgebouw; 

• opslag; 

• parkeerruimte; 

• aanplant van groen.

➔  Alleen bouwaanvragen van bedrijven die zich daadwer-

kelijk op het bedrijvenpark willen vestigen worden in 

behandeling genomen. Aanvragen van projectontwik-

kelaars komen niet in aanmerking.

pa R k m a N a g e m e N t V e R e N i g i N g  s h s

Parkmanagementvereniging SHS behartigt de belan-
gen van aangesloten ondernemers in de gemeen-
ten Slochteren en Hoogezand-Sappemeer. Het doel 

van de vereniging is erop gericht het collectief belang te  
stimuleren. De afgesloten collectieve contracten bieden 
vaak veel (financieel) voordeel voor de leden. Voorbeelden 
van collectieve raamovereenkomsten zijn gezamenlijke 
groenvoorziening, energievoorziening en afvalverwerking, 
maar ook het gebruik van brandstofpassen. Ieder lid kan 
vrijwillig deelnemen aan een collectiviteit en sluit zelf een 
contract af met de leverancier.

k e u R m e R k  V e i L i g  o N d e R N e m e N

Ook is de vereniging actief op het gebied 
van veiligheid. Zo heeft Bedrijvenpark 
Rengers het Keurmerk Veilig Onderne-
men verworven, waarvoor de vereniging 
regelmatig overleg voert met gemeen-
ten, provincie, brandweer en politie.

Bedrijvenpark Rengers stimuleert, in samenwerking met 
Parkmanagementvereniging SHS, het Maatschappelijk  
Verantwoord Ondernemen (MVO) bij gevestigde en nieu-
we ondernemers. Bij MVO (www.mvonederland.nl) neemt 
een bedrijf verantwoordelijkheid voor de effecten van de 
bedrijfsactiviteiten op haar omgeving. Het kan hierbij gaan 
om effecten op de mens, het milieu en de bedrijfsvoering. 
In het kader van de gestelde milieueisen kunnen bedrij-
ven t/m categorie 4.2 zich vestigen op het bedrijvenpark.  
Dit is echter niet op alle kavels toegestaan, maar alleen in 
de daarvoor aangewezen zones.

   aLgemeNe eiseN
Bedrijvenpark Rengers is een bedrijventerrein met specifieke karaktereigenschappen; veel ruimte, een parkachtige omgeving en een 
directe aansluiting op de A7. Om deze karaktereigenschappen te waarborgen gelden voor alle bouwplannen de volgende ‘algemene’ eisen:

meer informatie over parkmanagementvereniging 
shs kunt u vinden op de website www.pmshs.nl. 



t e C h N i s C h e  g e g e V e N s

B e s t e m m i N g
Industrie, groothandel en dienstverlening.

o p p e R V L a k t e
Totaal: 600.000 m2

Direct uitgeefbaar: 70.000 m2

g R o N d p R i j s
Afhankelijk van de locatie op het bedrijventerrein, 
vanaf € 85,- per m2. Deze prijs is exclusief BTW en 
inclusief directe bouwrijp levering, nutsvoorzieningen 
en riolering aansluitbaar in de berm.

➔  Nutsvoorzieningen: gas, water, elektra en een 
gescheiden rioleringsysteem;

➔  Glasvezel: voorbereidingen zijn getroffen / leverbaar 
via de reguliere aanbieders;

➔  Mogelijkheden voor buitenopslag, afhankelijk van de 
locatie.

Voor het eventueel in aanmerking komen voor subsidies, 
kunt u het beste contact opnemen met het Samenwer-
kingsverband Noord Nederland (www.snn.eu) of de 
Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (www.nom.nl).

k a V e L u i t g i f t e 
Gemeente Hoogezand-Sappemeer: 
0598-373737
info@bedrijvenparkrengers.nl 

V e R g u N N i N g e N  
Gemeente Slochteren: 
0598-425555
info@bedrijvenparkrengers.nl 

pa R k m a N a g e m e N t
Parkmanagementvereniging SHS:  
0598-321678
info@pmshs.nl 

i N f o R m at i e
Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u te allen 
tijde contact opnemen. Voor actuele gegevens van de specifieke 
contactpersonen per gemeente kunt u onze website  
www.bedrijvenparkrengers.nl raadplegen.

f a C i L i t e i t e N
Bedrijvenpark Rengers beschikt over de volgende faciliteiten:
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Eersteklas uitzicht op succes!


