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Geacht college, 

 

In uw brief van 20 december 2013 met kenmerk 2013U03701 informeert u de gemeenteraad over hoe 

u omgaat met de motie ‘vreemd aan de orde van de dag’ die op 25 november 2013 met een grote 

meerderheid door de gemeenteraad van Leiderdorp is aangenomen. U stelt hierin dat voor het college 

de herziene (opgerekte) kaders en randvoorwaarden voor het nieuwe  Brittenstein die op 9 april 2013 

zijn vastgesteld (ook na deze motie) nog steeds richtinggevend zijn.  

.  

Dit is in tegenspraak met de bovengenoemde motie waarin juist wordt benadrukt dat de kaders en 

randvoorwaarden zoals die door de Commissie Ruimte op 26 september 2012 zijn besproken (versie 

van 21 augustus 2012), richtinggevend moeten zijn en dus niet de opgerekte kaders van 2 april 2013.  

Met uw brief  legt u deze motie in feite naast zich neer en wordt de weg vrijgemaakt om van het 

nieuwe Brittenstein een tweede MEAS te maken. De zo vurig gewenste en noodzakelijke duidelijkheid 

die door deze motie was verkregen wordt hiermee teniet gedaan, hetgeen wij zeer betreuren.  

 

Omwonenden en klankbordgroep waren verheugd dat met de motie van 25 november 2013 eindelijk   

duidelijkheid was gecreëerd voor het verdere overleg. Echter met uw brief van 20 december 2013 is 

iedereen weer terug bij af. 

 

Uw reactie komt op ons over alsof u de gemeenteraad niet serieus neemt door een democratisch 

genomen besluit niet te respecteren. Door deze beslissing wordt bovendien opnieuw grote verwarring 

gecreëerd dat een nieuw op te starten overleg tussen klankborgroep en Rijnhart Wonen over de 

planvorming alleen maar zal bemoeilijken. 

 

Enkele van deze punten zijn: 

1. De te hanteren parkeernorm is 1,4 (op eigen terrein) en geen 1,2 (met een wissel naar de 

toekomst) 

2. De FSI blijft 1,0 (dus geen verschuiving van de erfgrens naar de wegas/wateras) 

3. De bouwhoogten (4 versus 5 bouwlagen en een discussie over een hoogte accent van 6 

bouwlagen). Klankbordgroep en omwonenden zijn hier overigens van mening dat 3 

bouwlagen met een accent van maximaal 4 bouwlagen acceptabel zijn 

 

Wij willen er bij u op aandringen om alsnog gehoor te geven aan de motie van 25 november en vast te 

houden aan de oorspronkelijke kaders en randvoorwaarden zoals die in september 2012 door uw 

college aan de commissie ruimte van de gemeenteraad zijn gezonden. Deze motie biedt naar ons 



oordeel voldoende aanknopingspunten voor een verder constructief overleg tussen omwonenden en 

Rijnhart Wonen over de verdere planvorming met betrekking tot het nieuwe Brittenstein. Een afschrift 

van deze brief sturen wij tevens aan de gemeenteraad van Leiderdorp.  

 

Vertrouwend u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

De klankbordgroep 

 

Anita van Sandijk (Brittenburg, even nummers) 

Annemieke van Vondelen (Brittenburg, oneven nummers) 

Corneel Barendse (Brittenburg, even nummers) 

Rob Galavazi (Tollenearsingel) 

Henk Segijn (Tollenearsingel) 

Jos Hoogzaad (van der Valk Bouwmanweg) 

Edwin Brussee (Bomenstichting / Boekenburg) 

Hans Jansen (Buurtvereniging De Steinen) 

 


