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VERZONDEN 7 HCV. 2013 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

Met deze brief willen wij u graag informeren over de stand van zaken met betrekking tot het 
project Brittenstein. 

Voortgang project 
In onze brief van 4 september 2013 hebben wij u geïnformeerd over ons gesprek met de 
klankbordgroep op 29 augustus en met Rijnhart Wonen en de klankbordgroep op 3 
september. De klankbordgroep en Rijnhart Wonen met haar architect hebben hierna een 
aantal bijeenkomsten gehad om het schetsplan nader vorm te geven binnen de kaders en 
randvoorwaarden. Rijnhart Wonen heeft het schetsplan op 5 november 2013 op ambtelijk 
niveau besproken met de gemeente. Hieruit bleek dat het schetsplan nog niet voldoet aan de 
kaders en randvoorwaarden. Afgesproken is dat Rijnhart Wonen het plan gaat aanpassen en 
nogmaals aan ons voorlegt. Rijnhart Wonen zal ook de klankbordgroep informeren over deze 
afspraak en de wijzigingen in haar plan. 

Status kaders en randvoorwaarden 
Op 4 november liet de klankbordgroep u per brief weten dat het schetsplan niet voldoet aan 
de kaders en randvoorwaarden. De klankbordgroep merkt dit correct op. Zoals boven vermeld 
hebben wij Rijnhart Wonen hierop gewezen. 
In haar brief geeft de klankbordgroep eveneens aan dat de status van de kaders en 
randvoorwaarden niet duidelijk is. Graag lichten wij de status nogmaals toe. 
Wij hebben de kaders en randvoorwaarden op 28 augustus 2012 vast gesteld. Tijdens de 
commissie Ruimte op 26 september 2012 is uw advies over de kaders en randvoorwaarden 
gevraagd. Naar aanleiding van de commissiebehandeling is op uw verzoek nogmaals naar de 
kaders en randvoorwaarden gekeken in relatie tot de wensen van zowel de klankbordgroep 
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als Rijnhart Wonen. Op 9 april 2013 hebben wij vervolgens een herziene versie van de kaders 
en randvoorwaarden vastgesteld. U bent hierover schriftelijk geïnformeerd. 
De vastgestelde kaders en randvoorwaarden geven de maximale grenzen aan waarbinnen 
het project vorm moet krijgen, minder kan dus ook. Aan deze kaders en randvoorwaarden 
wordt het plan getoetst. Wij zijn van mening dat hier binnen een stedenbouwkundig 
verantwoord plan gemaakt kan worden, waarbij zoals omschreven in de kaders en 
randvoorwaarden op sommige locaties in het plangebied 5 of 6 lagen mogelijk zijn. 

Rol gemeenteraad 
In de brief van de klankbordgroep wordt aangegeven dat de raad pas bij de aanvraag van de 
omgevingsvergunning, aan het eind van het ontwerpproces, een rol heeft. De raad is echter 
ook aan het begin van het traject betrokken bij de kaders en randvoorwaarden. Bij de 
aanvraag van de omgevingsvergunning, zal net als bij andere projecten, de raad inderdaad 
vanuit haar rol en verantwoordelijkheid om haar mening gevraagd worden in het kader van de 
Verklaring van geen bedenkingen. De raad heeft dus zowel aan het begin als aan het eind 
van het proces een rol bij de kaders en randvoorwaarden. 

Verkeer 
In onze brief van 4 september 2013 gaven wij aan dat wij ook zouden kijken naar het 
verkeersprobleem dat de bewoners in de buurt rond de Brittenstein ervaren. In een overleg 
met een afvaardiging van de klankbordgroep is op 2 oktober 2013 gesproken over de ervaren 
knelpunten. Positief is dat verwijdering van de busbaan op de Persant Snoepweg, maar ook 
de verbreding van de A4, merkbaar zijn op de Van der Valk Boumanweg, doordat minder 
verkeer opstroopt. Met verkeersmaatregelen vanuit het IWP (oa. 30 km-zone Laan van 
Ouderzorg, verwijdering verkeerslicht kruising Laan van OuderzorgA/an der Valk Boumanweg 
en maatregelen Engelendaal) verwachten we dat het sluipverkeer verder zal afnemen. Er 
worden op verzoek van de klankbordgroep maatregelen genomen om aan de Brittenburg te 
voorkomen dat auto's over het trottoir heen steken en daardoor het voetpad belemmeren. Ook 
wordt het groen op de kruising Tollenaersingel-Van der Valk Boumanweg gesnoeid om het 
zicht en daarmee de veiligheid te verbeteren. 

Wij gaan er vanuit u met deze brief voldoende geïnformeerd te hebben over de huidige stand 
van zaken met betrekking tot nieuwbouwproject Brittenstein. Indien u vragen heeft over deze 
brief dan kunt u contact opnemen met Petra de Goei van de afdeling Beleid. Zij is van 
maandag tot en met donderdag tussen 9.00-17.00 uur bereikbaar op telefoonnummer 071-
5454830 of per email pdeqoei@leiderdorp.nl 
Wij houden u op de hoogte van het verdere verloop van het proces en de planning. 

et vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders 

1. Driessen-Jansen 
burgemeester 
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