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Motivering betreft de verhoging van de bouwhoogte.

Geachte heer A. Bedaf,
Hierbij ontvangt u, zoals gevraagd, de motivering waaruit blijkt dat de verhoging van de bouwhoogte
naar 12 meter noodzakelijk is uit oogpunt van doelmatige bedrijfsvoering en/of -ontwikkeling van het ons
bedrijf.
Uitbreiding van onze bedrijfsruimte is noodzakelijk om de opslag capaciteit te vergrootten om aan de
huidige marktvraag te kunnen voldoen. Tevens heeft benodigde opslagcapaciteit ook te maken met de
veranderende wijze van distributie, waarbij snelle overnight distributie steeds meer zal voorkomen.
Er zal een gemiddeld hoger voorraadniveau per artikel gehanteerd dienen te worden om de continuïteit
en leverbetrouwbaarheid te verhogen.
Door de uitbreiding met een hoogte van 12 meter uit te voeren, kunnen wij de benodigde
opslagcapaciteit realiseren. Middels een tussenafstand van minimaal 4 meter tot de aangrenzende
gronden, zal aan de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende of nabijgelegen gronden geen
onevenredige mate van afbreuk worden gedaan.
Het bestemmingsplan laat toe om tot op erfgrens bebouwing toe te passen, wat noodzakelijk zou zijn om
te kunnen komen tot een gelijke opslagcapaciteit bij een hoogte van 10 m l .
Echter kent dít ook diverse voorwaarden die deze optie financieel níet rendabel maken zo is gebleken en
om tochrvte kunnen komen tot de benodigde opslagcapaciteit is het huidige ontwerp met een bouwhoogte
van 12 hļieter noodzakelijk gebleken.
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p u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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