Te huur: prachtig casco horecaruimte met uitzicht op het Veluwemeer direct langs de A28

Omschrijving
Nabij het strand midden in Nulde wordt een nieuw horecabedrijfspand gerealiseerd met
zichtbaarheid vanaf de A28 en tevens uitzicht op het Veluwemeer. Het gebouw is centraal
gelegen langs de A28 tussen Harderwijk en Amersfoort en is de ideale uitvalsbasis om de
Veluwe te ontdekken.
De locatie is gelegen op een zichtlocatie langs de A28 direct bij de afslag Strand Nulde en
is hierdoor uitstekend bereikbaar met de auto. Ook in de rijrichting Amersfoort-Zwolle is
de ligging gunstig t.o.v. de afrit.
De totale bruto vloeroppervlakte van de bedrijfsruimte bedraagt 1.000 m² en is verdeeld
over twee bouwlagen; 500 m² op de begane grond en 500 m² op de eerste verdieping. Op
de eerste verdieping wordt een riant dakterras gerealiseerd met uitzicht op het
Veluwemeer.
De bedrijfsruimte wordt casco opgeleverd. Het horecabedrijfspand beschikt daarnaast
over 114 parkeerplaatsen en is hierdoor uitermate geschikt voor een restaurant.

Plattegrondtekeningen

Bestemmingsplan
Burgemeester en wethouders van Putten maken bekend dat zij met toepassing van
artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3, van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (WABO) een omgevingsvergunning hebben verleend voor het
bouwen van een nieuwe horecavoorziening op strand Nulde. De vergunning richt
zich op de activiteiten 'bouwen' en 'handelen in strijd met regels ruimtelijke
ordening'.
Het gebied van Strand Nulde is een van de recreatieve trekpleisters van de
gemeente Putten. Strand Nulde biedt vanwege de ligging aan het Nuldernauw
kansen voor recreatie en toerisme die elders in de gemeente niet aanwezig zijn. Om
deze reden is het belangrijk dat Strand Nulde een aantrekkelijk gebied blijft om te
bezoeken of om langer te verblijven. Het is hiervoor van belang dat niet alleen de
fysieke ruimte op Strand Nulde prettig moet zijn om te verblijven, maar er moet ook
een aanbod zijn van voorzieningen die voor meerdere doelgroepen aantrekkelijk is.
Om deze reden ziet de gemeente dan ook de toevoeging van een nieuw restaurant
als uitbreiding van het voorzieningsniveau op Strand Nulde. Daarnaast is ook bij het
ontwerp en de situering van het restaurant getracht zoveel mogelijk aan te sluiten
op de omgeving, en gebruik te maken van de kwaliteiten van de omgeving.

Huuringangsdatum/opleverdatum
In overleg te bepalen.
Huurcontract
Overeenkomst op basis van de standaard Huurovereenkomst Winkelruimte van de Raad Onroerende Zaken (ROZ) model 2012.
Opleverniveau
Casco.
Gevelreclame
Het aanbrengen van gevelreclame is toegestaan binnen de gebruikelijke en redelijke normen, en in overleg met en met goedkeuring van de
gemeente en verhuurder. Huurder dient zelf zorg te dragen voor het verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen voor de gevelreclame.
Bouw/verbouwing
Huurder heeft toestemming het casco van het gehuurde voor eigen rekening en risico af te bouwen. Afbouwplannen dienen wel voorafgaand
aan verhuurder ter goedkeuring te worden voorgelegd. Huurder dient zelf te zorgen voor het verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen
voor door haar uit te voeren verbouwingswerkzaamheden.
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