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Geachte heer A. Bedaf,
Naar aanleiding van uw brief d.d. 1 oktober 2015, ontvangt u hierbij zoals gevraagd een
nadere onderbouwing voor de gevraagde uitrit.
In uw brief wordt aangegeven dat de gegeven antwoorden op de vragen 3 en 4 van de
aanvraag, aangepast dienen te worden om te voorkomen dat de aanvraag wordt
geweigerd. Bij deze brief ontvangt u gewijzigde antwoorden op de vragen 3 en 4, welke
tevens overeen komen met de hieronder beschreven onderbouwing.
Onderbouwing voor de gevraagde uitrit:
Zoals gevraagd ontvangt u hierbij een onderbouwing voor de gevraagde verbreding van
de bestaande uitrit (8 meter) naar minimaal 20 meter, maar wenselijk naar 28 meter.
De bestaande bedrijfsruimte wordt uitgebreid om meer opslagruimte te realiseren en de
daarbij benodigde transportvoorzieningen zijn gesitueerd aan de rechterzijde van de
bestaande bebouwing. De benodigde transportvoorzieningen bestaan uit een laadkuil
met twee laaddocks en een tweetal overheaddeuren (t.p.v. voorgevel en rechterzijgevel)
voor het laden en lossen van vrachtwagens en kleinere voertuigen welke geen gebruik
kunnen maken van de laadkuil.
Voor de bereikbaarheid van de aangegeven overheaddeuren en de laadkuil, dient de
uitritbreedte minimaal 20 meter te bedragen, aangezien de laadkuil 11,2 meter breed is
en er aan weerszijden ongeveer 4 meter benodigd is voor het kunnen bereiken van de
overheaddeuren. Het is echter wenselijk om de uitritbreedte met gelijke breedte uit te
voeren overeenkomstig de breedte tussen de bestaande bebouwing en de erfgrens aan
de rechterzijde, welke ongeveer 28 meter is. Vandaar dat wij hierbij ook willen vragen
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om de bestaande uitrit van + 8 meter breed te wijzigen naar + 28 meter, zodat deze
overeenkomt met de huidige breedte tussen de bestaande bebouwing en de erfgrens,
en hiermee de laadkuil inclusief de overheaddeuren goed bereikbaar worden.
Bij een breedte van 20 meter kunnen er namelijk voertuigen geparkeerd worden op de
parkeerstrook waardoor vrachtwagens of kleinere voertuigen niet aan de rechterzijde
het terrein kunnen afrijden. Vandaar de vraag om de bestaande uitrit te wijzigen naar +
28 meter, zodat de beschikbare breedte op eigen terrein overeenkomt met de breedte
van de uitrit en de voertuigen bij het in- en of uitrijden niet belemmerd worden door
eventueel geparkeerde voertuigen op de parkeerstrook.
Indien de uitrit namelijk niet aangepast zou worden en + 8 meter zou blijven is de
laadkuil niet volledig bereikbaar en zijn de overheaddeuren onbereikbaar. Waardoor de
goederen die opgeslagen dienen te gaan worden, niet voldoende aan- en/of afgevoerd
kunnen worden. Zoals weergegeven bij vraag 4, gaat de opdrachtgever akkoord met de
kosten voor het aanpassen van de bestrating. Zie ook de bijlage voor schetsen van o.a.
de bestaande situatie en de gewenste uitrit.
Verlenging behandelingstermijn:
In de brief werd tevens aangegeven dat de behandelingstermijn verlengd is met 6
weken tot uiterlijk 12 december. Naar ons idee dient dit niet 12 december maar 5
december te zijn op basis van onderstaande gegevens:
- aanvraag omgevingsvergunning: 31-7-2015;
- opschorting beslistermijn: van 5-8-2015 tot 4-9-2015;
Op basis van de aanvraagdatum en termijn van 8 weken + 6 weken, kom je normaal
gesproken uit op uiterlijk 6 november en als daarbij dan de opschortingstermijn wordt
opgeteld, kom je naar ons idee uit op uiterlijk 5 december 2015.

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

Met vriendelijke groet,
GJM Bouwadviseurs.
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