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Geachte leden van de Raad, 

 

Op 3 september 2013 heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de gemeente (wethouder 

Zilverentant en P. de Goei), Rijnhart Wonen, de architect en de klankbordgroep (namens de 

omwonenden van Brittenstein). In dit gesprek heeft Rijnhart Wonen en de architect het eerste 

schetsplan getoond en toegelicht. De klankbordgroep stond (en staat) op zich niet negatief tegenover 

het gepresenteerde plan, dat bestaat uit twee (losse) gebouwen waarbij veel van het bestaande groen 

gespaard kan blijven. Echter de hoogte van de gebouwen in dit eerste schetsplan (5 verdiepingen met in 

totaal meer dan 60 appartementen) is voor de buurt onacceptabel en past niet in een omgeving met 

woningen bestaande uit twee verdiepingen met een kap. Het gepresenteerde plan paste bovendien ook 

niet binnen de inmiddels beruchte ‘kaders en randvoorwaarden’. Tijdens dit overleg is afgesproken dat 

Rijnhart Wonen en de Klankbordgroep hierover samen verder in gesprek zouden gaan, waarbij de 

wethouder nog aangaf dat wanneer beide partijen ‘wat naar elkaar toe zouden bewegen’ we er wellicht 

samen uit konden komen. Inmiddels hebben er twee gesprekken plaatsgevonden tussen Rijnhart 

Wonen, architect  en de klankbordgroep en lijkt er al een patstelling te zijn ontstaan. 

 

In het eerste gesprek op 24 september hebben wij onze inhoudelijke reactie gegeven op het 

gepresenteerde plan. De klankbordgroep zag voldoende goede aanknopingspunten in het plan (zoals 

de compacte bouwstijl met trappenhuizen in het gebouw zodat er geen sprake is van galerijen aan de 

buitenzijde en ook het behoud van zoveel mogelijk groen, e.d.), maar vond dit plan wel veel te massaal 

en te hoog (vijf bouwlagen) voor de huidige locatie. Er is toen afgesproken dat Rijnhart Wonen samen 

met de architect één en ander zouden bestuderen en aan het werk zouden gaan om te onderzoeken 

wat er mogelijk was. Er werd een vervolgafspraak gemaakt voor maandag 21 oktober. 

 

Op 21 oktober heeft Rijnhart Wonen ons een iets gewijzigd schetsplan gepresenteerd. Positief hierin 

was dat het gebouw aan de noordzijde iets was verlaagd (van vijf naar vier lagen), echter de woningen 

die er bij dit gebouw waren afgehaald zijn één op één toegevoegd aan het andere gebouw dat daardoor  

in plaats van vijf zelfs uit 6 bouwlagen bestaat. Voor de buurt is dit absoluut onacceptabel! De bewoners 

hebben als belangrijkste uitgangspunt dat de nieuwbouw goed ingepast moet worden. Voor ons  

betekent dit dat een hoogte van 3 verdiepingen met kap, of maximaal 4 verdiepingen zonder kap (mits 

er sprake is van enige differentiatie) echt als maximaal aanvaardbaar wordt beschouwd. Om tot 



overeenstemming te komen waren wij hiermee inmiddels een hele verdieping ‘opgeschoven’ ten 

opzichte van onze eigen vooraf bepaalde maximale hoogte. 

 

Het is voor ons duidelijk dat Rijnhart Wonen niet bereid is tot enige beweging en het doen van 

concessies op het aantal te realiseren woningen, hetgeen wij zeer betreuren. Er dreigt bovendien weer 

een situatie te ontstaan waarbij Rijnhart Wonen en de gemeente er in een onderonsje samen proberen 

uit te komen, waarbij de omwonenden buiten spel worden gezet. Rijnhart Wonen wil nu namelijk alleen 

met de gemeente verder in overleg en lijkt zich gesteund te voelen door de thans voorliggende ‘kaders 

en randvoorwaarden’. Hierin wordt namelijk gesproken over ‘hoogte accenten’. Een ruim en multi-

interpretabel begrip. En dit, terwijl juist de huidige kaders en randvoorwaarden voor de omwonenden 

zouden moeten worden aangepast om tot een voor de buurt acceptabel plan te komen. 

 

Het is evident dat zowel Rijnhart Wonen als de omwonenden juist op dit moment behoefte hebben aan 

meer duidelijkheid. Zowel de inhoud van de huidige kaders en randvoorwaarden (wat mag wel en wat 

kan niet), als de status die deze hebben in het verdere proces lijkt voor alle partijen onduidelijk. In het 

verdere proces komt uw raad (of Commissie Ruimte) pas helemaal aan het einde aan zet (bij de 

aanvraag voor de omgevingsvergunning). Dit gebeurd wanneer het definitieve plan al is ingediend door 

Rijnhart Wonen. U kunt dan pas oordelen en met het plan instemmen of niet.  

 

Wij vragen u, teneinde de nu ontstane impasse te doorbreken, om vooraf in de Gemeenteraad of 

Commissie Ruimte de kaders en randvoorwaarden te bespreken, deze meer SMART te maken en 

daarbij rekening te houden met de uitgangspunten van de omwonenden. Hierdoor ontstaat er meer 

duidelijkheid voor alle partijen en kan er hopelijk vooraf (dus bij de planvorming) al getracht worden een 

voor alle partijen acceptabele nieuwbouw te realiseren. Wat ons betreft kan het thans voorliggende 

schetsplan hiervoor overigens heel goed als basis dienen. 

 

 

Vertrouwend u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

De Klankbordgroep Brittenstein. 

 

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) 


