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Geachte leden van de gemeenteraad, 

In de raadsvergadering van 8 juli 2013 heeft u de wethouder Volkshuisvesting gevraagd om 
met de klankbordgroep Brittenstein en Rijnhart Wonen in gesprek te gaan over het proces 
rondom het nieuwbouwproject Brittenstein met als doel de samenwerking te verbeteren. In 
deze brief geven wij u een terugkoppeling van onze gesprekken. 

Op 29 augustus is gesproken met de klankbordgroep Brittenstein. Zij gaf er de voorkeur aan 
om eerst alleen met de gemeente om tafel te gaan. Het was een goed gesprek. De gemeente 
constateerde met de klankbordgroep dat de verwachtingen aan de start van het proces 
verschilden en dat niet alles goed verlopen is. Ook hebben we met elkaar geconcludeerd dat 
we van mening verschillen over sommige kaders en randvoorwaarden en wat een 
stedenbouwkundig verantwoord plan is. Bij de aanpassing van de kaders en 
randvoorwaarden is de insteek zoveel mogelijk geweest om rekening te houden met zowel de 
aangedragen punten vanuit de klankbordgroep en de punten van Rijnhart Wonen, zodat tot 
een haalbaar én stedenbouwkundig verantwoord plan gekomen kan worden. Zorgpunten 
vanuit de klankbordgroep blijven echter met name hoogte, massa, parkeren en verkeer. 

De wethouder heeft in het gesprek benadrukt dat de kaders en randvoorwaarden de 
maximale grenzen aangeven waarbinnen Rijnhart Wonen een plan moet ontwikkelen. De 
gemeente toetst vanuit haar rol het uiteindelijke plan aan deze kaders en randvoorwaarden. 
Het betrekken van de klankbordgroep bij de planontwikkeling in de vorm van meedenken en 
adviseren, vindt de gemeente belangrijk. Hierbij moet aandacht zijn voor de zorgpunten van 
de klankbordgroep. Samen met de adviezen van de klankbordgroep kan Rijnhart Wonen 
keuzes maken bij het vinden van een haalbaar plan binnen deze kaders. 

Hoewel de klankbordgroep zich niet geheel kan vinden in de kaders en randvoorwaarden, 
was zij bereid om op 3 september het verkennende schetsplan van Rijnhart Wonen en de 
architect te bekijken. 
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De klankbordgroep ervaart de visie van de architect op het gebied als positief door zijn 
aandacht voor groen, ruimte en een compact gebouw. Ook vindt zij het prettig dat de architect 
ervan uitgaat dat het plan, ondanks de grotere massa, ook moet bijdragen aan een verrijking 
voor de omwonenden in de buurt. De klankbordgroep constateerde dat er nog wel wat 
aanpassingen nodig zijn in het schetsplan in relatie tot de kaders en randvoorwaarden, maar 
de klankbordgroep ziet voldoende aanleiding om met Rijnhart Wonen hierover verder te 
praten. Wij hopen dat de architect met de klankbordgroep mogelijkheden kan vinden om de 
zorgpunten van de klankbordgroep te verminderen. 

Tijdens het gesprek van 29 augustus kwam ook naar voren dat de klankbordgroep een 
verkeersprobleem in de buurt ervaart. Afgesproken is dat de gemeente hier nog eens kritisch 
naar kijkt. 

Wij gaan er vanuit u met deze brief voldoende geïnformeerd te hebben over de gesprekken 
met de klankbordgroep en Rijnhart Wonen. Wij houden u op de hoogte van het verdere 
verloop van het proces en de planning. 
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