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Geacht College van B&W, 

Wij hebben kennis genomen van het besluit van de gemeenteraad van Oosterhout inzake de nieuwe 
huisvesting van het advies- en ingenieursbureau Oranjewoud. Na vele maanden intensief en 
constructief overleg met vertegenwoordigers van de gemeente Oosterhout was het besluit voor 
betrokken partijen teleurstellend. Eveneens heeft het besluit tot veel emoties geleid bij directie en het 
personeel van ons bedrijf aan de Beneluxweg, waar de noodzaak voor een nieuw pand iedere dag 
wordt gevoeld. 

OVG Projectontwikkeling, Ingenieursbureau Oranjewoud en Architectenbureau Paul de Ruiter hebben 
onderzocht of er binnen de kaders van de door de gemeenteraad van Oosterhout in de 
raadsvergadering van 19 april jl. aangenomen motie, een voor genoemde partijen aanvaardbare opzet 
voor een kantoor van Oranjewoud kan worden gerealiseerd. 

Onze conclusie is dat dit onvoldoende het geval is. Hiervoor zijn meerdere redenen. De belangrijkste 
treft u hieronder. 

1. Geen zichtlocatie 
Oranjewoud heeft de voorwaarden gesteld om de beschikking te krijgen over een eigenstandig, 
herkenbaar kantoorgebouw op een zichtlocatie langs de A27. Voorwaarden die naar onze mening 
passen bij een bedrijf dat zich inmiddels heeft ontwikkeld tot een internationaal opererend bedrijf van 
circa 10.000 werknemers. Aan deze voorwaarden kon worden voldaan in de opzet zoals die was 
neergelegd in het ontwerpbestemmingsplan "Beneluxweg - Zuid". 

De motie van de gemeenteraad gaat uit van het feit dat slechts kavel 3 een kantoorbestemming krijgt 
en suggereert dat het mogelijk moet zijn om op die kavel in totaal 23.000 m2 BVO in drie 
kantoorgebouwen onder te brengen. In één van deze gebouwen zou dan Oranjewoud gehuisvest 
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kunnen worden. Aldus wordt een situatie gecreëerd, waarin niet aan de door Oranjewoud gestelde 
vestigingsvoorwaarden wordt voldaan. Er is dan, door de intensiteit aan bebouwing, te weinig ruimte 
voor het realiseren van een voldoende representatieve situatie en evenmin van een afdoende 
zichtlocatie. 

2. Economisch niet verantwoord 
Afgezien van het feit dat met de opzet, zoals die in de motie is voorgesteld, niet aan de door 
Oranjewoud gestelde kwaliteitseisen kan worden voldaan, voorzien wij ook op het gebied van parkeren 
de nodige problemen. Het parkeren zou alleen kunnen worden opgelost in een ondergrondse parkeer
garage onder de gehele kavel (dus voor alle drie de gebouwen) van in ieder geval twee lagen diep. 
Ten opzichte van de oorspronkelijke opzet zal dat alleen al voor ons tot een extra kostenpost van naar 
verwachting 6 tot 7 min. euro leiden. 

Daarnaast verwachten wij dat het te realiseren object, in de aangegeven situatie, niet in de 
beleggingswereld zal kunnen worden afgezet, hetgeen een belemmering betekent voor OVG om het 
kantoor risicodragend te gaan ontwikkelen. 

3. Het tijdsaspect 
Het streven van Oranjewoud is om vóór 1 januari 2013 een nieuw kantoorgebouw te betrekken. Dit 
streven is mede ingegeven door de huidige slechte werkomstandigheden in het pand. Deze planning is 
niet haalbaar als voor de gewijzigde opzet een nieuw bestemmingsplan in procedure moet worden 
gebracht. 

Gelet op de tijdsdruk hebben wij de vrijheid genomen om te onderzoeken of het mogelijk zou zijn om 
(enkel) het reeds ontworpen gebouw, ter grootte van ca. 8.000m2 BVO, te realiseren op kavel 3. Onze 
conclusie is echter dat deze kavel, mede in het licht van de uitdrukkelijke wens om een zichtlocatie 
langs de A27 te realiseren, toch zoveel beperkingen en problemen met zich meebrengt, dat het voor 
Oranjewoud geen reële optie is om zich daar te vestigen, ook niet als wordt afgezien van de rest van 
het kantorenprogramma. 

Wij willen gaan voor kavel 1 qua plek, zichtbaarheid en snelheid; voor verwezenlijking van ons kantoor 
is dit voorwaardelijk om te blijven. 

Eén en ander betekent, dat bij handhaving van het standpunt van de gemeenteraad als vastgelegd in 
de betreffende motie, Oranjewoud genoodzaakt zal zijn om naar alternatieve vestigingsmogelijkheden 
elders in de regio uit te zien. 

Wij hopen dat vorenstaande overwegingen aanleiding zullen vormen voor de gemeenteraad om zijn 
standpunt te heroverwegen, omdat Oranjewoud het ernstig zou betreuren indien zij, na 37 jaar tot volle 
tevredenheid in Oosterhout gevestigd te zijn geweest, naar een andere gemeente zou moeten 
uitwijken. 

ijan A. Meulman 
;tie Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. 


