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Geachte heer A. Bedaf,
Naar aanleiding van uw e-mail d.d. 16 juli 2015 en telefonisch contact met u en
ondergetekende d.d. 20 juli 2015, over de onduidelijkheid van de noodzaak van
aangevraagde bouwhoogte in het kader van bedrijfsvoering, ontvangt u hierbij zoals
gevraagd een nadere onderbouwing van het benodigde bouwvolume van + 35.000m3,
zoals benoemd in de onderbouwing van GJM Bouwadviseurs d.d. 10 juli 2015. Tevens
zijn als bijlage drie plattegronden toegevoegd, waarop het aantal palletplaatsen staan
weergegeven voor de opties, zoals benoemd in de onderbouwing van d.d. 10 juli 2015.
Zoals omschreven in de onderbouwing d.d. 10 juli 2015, is er voor de bedrijfsvoering
een bouwvolume benodigd van + 35.000m3. Deze is gebaseerd op een benodigde
opslagcapaciteit van + 3600 (euro)pallets. Om dit te realiseren zijn er meerdere opties
bekeken, zoals het bouwen vanaf vastgelegde nieuwe voorgevel met een minimale
afstand van 4 meter tot de erfgrens met een bouwhoogte van 10 meter. (optie 0) Bij
optie 0 zijn er in de plattegrond 738 palletplaatsen te realiseren, waarbij er met een
bouwhoogte van 10 meter een 4-tal lagen gerealiseerd kunnen worden wat resulteert in
een totale opslagcapaciteit van 2952 palletplaatsen. Aangezien deze niet voldoet aan
de benodigde capaciteit van + 3600 (euro)pallets voor de bedrijfsvoering, is dit geen
reële optie gebleken en bleven er twee opties over om de benodigde opslagcapaciteit te
realiseren. Namelijk vanaf vastgelegde nieuwe voorgevel te bouwen tot de erfgrens met
een bouwhoogte van 10 meter (optie 1) of te bouwen met een minimale afstand van 4
meter tot de erfgrens met een bouwhoogte van 12 meter. (optie 2)
Bij optie 1 zijn er in de plattegrond 902 palletplaatsen te realiseren, waarbij er met een
bouwhoogte van 10 meter een 4-tal lagen gerealiseerd kunnen worden wat resulteert in
een totale capaciteit 3608 palletplaatsen. Bij optie 2 zijn er in de plattegrond 738
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palletplaatsen te realiseren, waarbij er met een bouwhoogte van 12 meter een 5-tal
lagen gerealiseerd kunnen worden wat resulteert in een totale opslagcapaciteit van
3690 palletplaatsen. Beiden resulteren daarmee in de benodigde opslagcapaciteit van +
3600 (euro)pallets, vandaar dat beiden opties nader zijn beoordeeld op
investeringstechnische haalbaarheid. Zoals beschreven in de onderbouwing d.d. 10 juli
2015, is daaruit gebleken dat optie 1 niet rendabel is. Optie 1 vraagt namelijk een
hogere investering, (kostentoename van 25 – 30 % op de bouwkosten van optie 2)
waarbij de benodigde opslagcapaciteit een net passende invulling krijgt. Bij optie 2 is de
investering lager en ontstaat er een beperkt overschot aan palletplaatsen waardoor zelfs
een kleine groei in de capaciteit aanwezig is, wat de investering toekomstbestendiger
maakt.
Op basis van de brief van Van Os Medical B.V. d.d. 7 juli 2015, de onderbouwing van
GJM Bouwadviseurs d.d. 10 juli 2015 en bovenstaande onderbouwing van de
bouwhoogte in het kader van de bedrijfsvoering en de bijgevoegde plattegronden
vertrouwen wij erop u voldoende inzicht te hebben gegeven in de tot standkoming van
het huidige ontwerp, waarbij duidelijk is geworden dat een bouwhoogte van 12 meter
(optie 2) op grond van bedrijfstechnische en economische gronden noodzakelijk is voor
de bedrijfsvoering om de benodigde opslagcapaciteit van + 3600 (euro)pallets te
realiseren en daarmee voldoet aan de bepalingen zoals vermeldt in het
bestemmingsplan om een afwijkende bouwhoogte tot maximaal 12 meter toe te laten.

Erop vertrouwend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, tekenen wij,

Met vriendelijke groet,
GJM Bouwadviseurs.
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