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Geachte gemeenteraadsleden, 

Op 26 september 2012 heeft u in de commissievergadering Ruimte gesproken over de 
Kaders en randvoorwaarden van het nieuwbouwproject Brittenstein. Rijnhart Wonen heeft u 
op 19 september tijdens een presentatieavond meer verteld over haar plannen. Hierbij willen 
wij u informeren over de huidige stand van zaken rondom het project. Wij willen u vragen deze 
informatie vertrouwelijk te behandelen, totdat Rijnhart Wonen haar nieuwbouwplannen tijdens 
een bewonersavond toegelicht heeft. Op deze wijze kan de communicatie zorgvuldig 
ingestoken worden. 

Gesprekken 
De afgelopen periode zijn er gesprekken geweest met Rijnhart Wonen over de kaders en 
randvoorwaarden. Wij zijn hierin nader tot elkaar gekomen, zoals u in de raadscommissie 
Ruimte ook geadviseerd heeft. Dit heeft geleid tot aangepaste kaders en randvoorwaarden. 
Daarnaast heeft Rijnhart Wonen ook een architect in de arm genomen. De architect heeft een 
nieuw verkennend schetsplan gemaakt dat al beter bij de kaders en randvoorwaarden aansluit 
dan de eerdere massastudies. De gemeente heeft er vertrouwen in dat met enkele 
aanpassingen ook een schetsplan binnen de kaders en randvoorwaarden te ontwikkelen is. 
Nu er overeenstemming is over de aangepaste kaders en randvoorwaarden, kunnen 
vervolgstappen gezet gaan worden met de klankbordgroep van omwonenden om het 
schetsplan te ontwikkelen. Rijnhart Wonen gaat de klankbordgroep informeren over de 
aangepaste kaders en randvoorwaarden. De gemeente sluit in ieder geval de eerste keer aan 
bij dit overleg. 

Bezoekadres 
Willem-Alexanderlaan 1 
2351 DZ Leiderdorp 
Postbus 35 
2350 AA Leiderdorp 
telefoon (071)545 85 00 
info@leiderdorp.nl 
www.leiderdorp.nl 



Aangepaste kaders en randvoorwaarden 
In de bijlage vindt u de aangepaste notitie met kaders en randvoorwaarden. Het betreft de 
volgende wijzigingen: 

- Levensloopgeschikt: 50% van de woningen. In de Woonvisie 'Gewoon lekker wonen' 
wordt gesproken over 100% levensloopgeschikt in de kern. De Brittenstein wordt 
gezien haar locatie niet als 'in de kern' gezien. Toch zijn levensloopgeschikte 
woningen belangrijk in een vergrijzende gemeente, daarom is op basis van het 
beleidsplan van Rijnhart Wonen 50% overeen gekomen. 

- Vuilcontainers: worden uitpandig op eigen kavel opgelost in de vorm van ondergrondse 
vuilcontainers. 

- Parkeren: de parkeernorm van 1,4 blijft gehandhaafd. Wel is overeen gekomen dat 1,2 
op eigen kavel gerealiseerd moet worden en 0,2 voor toekomstige groei buiten de 
eigen kavel gezocht mag worden (de huidige Brittenstein kent geen parkeren op eigen 
terrein). De parkeerplaatsen voor toekomstige groei hoeven niet direct gerealiseerd te 
worden, conform het parkeerbeleid. Wel moet de ruimte gereserveerd worden voor 
deze parkeerplaatsen om ze in de toekomst aan te kunnen leggen. Dit betekent dat de 
parkeerplaatsen ook in het bestemmingsplan opgenomen moeten worden om zo de 
ruimte te reserveren. Indien de parkeerplaatsen niet direct gerealiseerd worden, 
moeten er goede afspraken gemaakt worden over wanneer deze wel aangelegd 
moeten worden. Hiervoor zijn parkeermetingen van belang. 
Parkeren in de ecologische verbindingszone GEHS is niet gewenst en ook niet 
noodzakelijk. De ruimte kan mogelijk gevonden worden in de groene strook tussen de 
Van der Valk Boumanweg en de parallelweg. Met Rijnhart wonen en de 
klankbordgroep kunnen de mogelijkheden nader onderzocht worden. 

- FSJ: er is vanuit stedenbouw nogmaals naar de FSI gekeken. Een gebouw moet in zijn 
omgeving bekeken worden, daarom is een heroverweging gemaakt. Door bij de FSI uit 
te gaan van de wegas/wateras, wordt het grondvlak groter en daalt daarmee de FSI. 
De FSI-waarde 1,0 moet overigens niet als harde waarde gezien worden. Een FSI van 
net boven de 1,0 (tot ca. 1,2) is goed mogelijk op deze locatie. De ruimtelijke en 
stedenbouwkundige kwaliteit van het plan is hierin leidend. 

Ook is de tekst in de notitie hier en daar verduidelijkt: 
- Bouwhoogte: aan de waterzijde is iets meer hoogte mogelijk, specificatie van 4 tot 5 

lagen. 
- Rooilijnen: de Brittenstein ligt op een knip tussen twee verschillende rooilijnen langs de 

Van der Valk Boumanweg. Een van beide rooilijnen moet bij benadering gevolgd 
worden. 
Groen: Rijnhart Wonen is voornemens om natuurvriendelijke oevers te realiseren. De 
ruimtelijke kwaliteit rondom het bouwplan is belangrijk. Niet alleen parkeren moet 
opgelost worden, ook moet er voldoende ruimte zijn voor groen. Het plantsoen aan de 
noordzijde zal mogelijk niet in z'n geheel behouden kunnen blijven om het parkeren op 
te lossen. Het vinden van een goede balans hierin is belangrijk. Een goede overgang 
naar de bestaande bebouwing blijft hierbij een aandachtspunt. 

Wij streven een plan na dat ruimtelijk verantwoord is, kwaliteit heeft en met voldoende ruimte 
voor groen en parkeren. 



Sloop huidige gebouw 
Rijnhart Wonen heeft een pas op de plaats gemaakt met haar plannen. Zij heeft daarom het 
huidige gebouw de Brittenstein onderzocht op mogelijkheden voor tijdelijke verhuur, dit blijkt 
financieel echter niet haalbaar te zijn. Door de insteek om in eerste instantie zo snel mogelijk 
te willen slopen na herhuisvesting van alle bewoners, zijn voorzieningen met vrij drastische 
maatregelen afgesloten. Daarnaast speelt hier ook het rijksbeleid met de verhuurdersheffing 
een rol. De verhuurdersheffing gaat over alle woningen, dus ook de Brittenstein. Voor het 
totale plaatje worden de kosten voor het voortzetten van de exploitatie te hoog. Rijnhart 
Wonen is voornemens om na zorgvuldige communicatie het pand op korte termijn te slopen. 

Wij gaan er vanuit dat u met deze brief een goed zicht heeft gekregen op de laatste stand van 
zaken met betrekking tot project Brittenstein. Zodra meer bekend is over de 
nieuwbouwplannen en planning hier omtrent, zullen wij u informeren. 
Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met 
Petra de Goei van de afdeling Beleid. Zij is op maandag tot en met donderdag bereikbaar via 
telefoonnummer 071 54 54 830 of per email pdegoei@leiderdorp.nl 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders, 

A.H. Schouten 
secretaris 

L.M. Driessen-Jansen 
burgemeester 

Bijlage: 
1. Brittenstein - kaders en randvoorwaarden, herziene versie 2 april 2013. 
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Inleiding 

Woningbouwcomplex de Brittenstein, gelegen aan de Brittenstein, betreft een complex van 26 
sociale huurwoningen voor 55-plussers. De woningen voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd 
en daarom heeft Rijnhart Wonen besloten tot herstructurering. 
Nu het proces concreet opgestart wordt, willen we u graag nader informeren over het proces, de 
planning en kaders van het project. 

De huidige bewoners van de Brittenstein zijn 
nagonoog allemaal geherhuisvest (grotendeels met 
lokaal maatwerk naar de Vlechtbaan). Nadat hot 
goholo pand loog is, wil Rijnhart Wonen wij_het pand 
gaan slopen. Tot die tijd zorgt zij voor extra bewaking 
van het complex. 

Rijnhart Wonen heeft een proces opgestart om de 
nieuwbouwmogelijkheden op locatie de Brittenstein 
te onderzoeken. Intern is er akkoord gegeven tot herontwikkeling van deze locatie. Een 
communicatieplan is opgesteld en op 4 juni en 9 juli 2012 heeft Rijnhart Wonen de buurt tijdens een 
informatieavond haar plannen met betrekking tot sloop en nieuwbouw toegelicht. Een eerste 
haalbaarheid/massastudie is op 9 juli 2012 aan de omwonenden gepresenteerd. Ook een aantal 
raadsleden was hierbij aanwezig. De omwonenden is hierbij gevraagd om een reactie op de 
massastudie te geven. Rijnhart Wonen verwerkt deze input in een nieuwe 

haalbaarheid/massastudie. Er is een klankbordgroep van omwonenden opgericht waarmee Rijnhart 
Wonen de nieuwe variant(en) gaat bespreken. 

Vanuit de gemeente geven we Rijnhart Wonen kaders en randvoorwaarden mee. De geschetste 
kaders zijn op basis van beleid en afspraken, maar ook specifiek voor de locatie Brittenstein (bijv. 
ruimtelijke randvoorwaarden). Deze kaders en randvoorwaarden zijn uitgangspunt in de overleggen 
met Rijnhart Wonen. 

Na behandeling van de kaders en randvoorwaarden in de commissie Ruimte van 26 september 2012 
zijn hierover gesprekken met Rijnhart Wonen geweest. Vanuit de commissie Ruimte is de wens geuit 
om er samen uit te komen. De gemeente heeft zaken heroverwogen en zij heeft daarom op een 
aantal punten meer ruimte geboden in de kaders en randvoorwaarden. De nieuwe versie van de 
Kaders en randvoorwaarden ligt hierbij aan u voor. 

Kaders 

Prestatieafspraken met Rijnhart Wonen 

In de prestatieafspraken 'Samen Presteren 2010 t /m 2013' met Rijnhart Wonen zijn verschillende 
afspraken opgenomen die betrekking hebben op nieuwbouwontwikkelingen. Deze afspraken zijn 
uiteraard uitgangspunt bij deze herstructureringsopgave. 

Type woningen en doelgroep 

Met de sloop van woningbouwcomplex de Brittenstein worden 26 sociale huurwoningen aan de 
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woningvoorraad onttrokken. Voor de nieuwbouw is het uitgangspunt dat er minimaal 26 sociale 
huurwoningen teruggebouwd worden en daarnaast geldt dat het totaal minimaal 30% sociale 
woningbouw bevat conform de regionale afspraken. 

Eind 2011 is er een Woonbehoefteonderzoek uitgevoerd in Leiderdorp. Hieruit blijkt dat met name 
behoefte is aan woningen voor starters en ouderen (55+). Nieuwbouw op deze locatie moet dus in 
ieder geval voorzien in starters en/of seniorenwoningen. 
Om de woningen toekomstbestendig te maken is een levensloopbestendige woning gewenst die 
voldoet aan toegankelijkheidseisen, zoals rollatottoegankelijkheid. Minimaal 50 % van de woningen 
wordt levensloopgeschikt. 
Woningen met zorg zijn minder geschikt op deze locatie, gezien de afstand tot winkelvoorzieningen 
(ca. 500 m, wens bij woonservicezones is 200 tot 300 meter). Meer zorgbehoevende ouderen zijn 
minder mobiel. 

Een nieuwbouwcomplex biedt kansen voor de eigen inwoners van Leiderdorp. Momenteel wordt 
een nieuwe regionale huisvestingsverordening ontwikkeld met als uitgangspunt dat lokaal maatwerk 
ingezet kan worden voor nieuwbouw (zonder dat dit afgaat van 30% lokaal maatwerk bij bestaande 
bouw). Hiermee kunnen inwoners van Leiderdorp met voorrang gehuisvest worden in de 
nieuwbouwwoningen. Met dit uitgangspunt wordt vooruit gelopen op de nieuwe regionale 
huisvestingsverordening, bij gereed komen van de nieuwbouw zal deze verordening naar 
verwachting vigerend zijn. 

Stedenbouwkundige kwaliteit 

Vanuit stedenbouwkundig opzicht moet rekening gehouden worden met een goede aansluiting op 
de bestaande omliggende bebouwing, qua hoogte, massa en bezonning. Het plan moet kwalitatief 
goed inpasbaar zijn in de omgeving. Dit betekent onder andere het inpassen van groen en 
bijvoorbeeld het tfrteffl-ondergronds oplossen van vuilcontainers in het woningcomplex om 
verrommeling in de buitenruimte te voorkomen. Ook de privacy en inkijk van omwonenden dient 
gewaarborgd te worden. 

Qua hoogte is de richtlijn aansluiten bij de bestaande bebouwing: 2 lagen met kap of 3 lagen zonder 
kap, direct aan/boven het water zou eventueel iets meer hoogte kunnen, ca. 4 tot 5 lagen. 
Daarnaast is een hoogteaccent van maximaal 5 a 6 lagen aan de zijde Van der Valk Boumanweg 
mogelijk. 

Kijkend naar de bebouwingsdichtheid van de omgeving en de mogelijkheden voor de locatie 
Brittenstein, moet gedacht worden aan een FSI1 van 1,0. Een grotere kavel, door bijvoorbeeld 
aankoop van gemeentegrond, biedt dus ook meer mogelijkheden qua vierkante meters waarbij de 
FSI 1,0 blijft. 
Langs de Van der Valk Boumanweg is de rooilijn heel consistent doorgezet en dit biedt een logische 
begrenzing voor de locatie Brittenstein. De Brittenstein ligt op een knip tussen twee verschillende 

1 FSI staat voor Function Space Index en geeft een indicatie van de bebouwingsdichtheid. Hierbij wordt het 
bruto vloeroppervlak gedeeld door het grondkaveioppervlak (gemeten tot de weeas/wateras). 2800 m2 
gebouw op een kavel-grondoppervlak van 2800 m2 geeft dus een FSI van 1,0. De huidige Brittenstein heeft een 
FSI van ca. 0,6. In Leiderdorp is zo'n dichtheid van onder de 1,0 gebruikelijk, met name waar grondgebonden 
woningen staan. 
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rooilijnen langs de Van der Valk Boumanweg. Een van beide rooilijnen moet bij benadering gevolgd 
worden. Hot plantsoen aon do noordzijde van hot complex zorgt voor oEen goede overgang met een 
groene aankleding naar de woningen aan de noordze-zijde van het complex is van belang. 

Groen en water 

Het water langs de Tollenaersingel is onderdeel van de gemeentelijke ecologische hoofdstructuur en 
vormt een groen-blauwe as tussen de Houtkamp en de Oude Rijn. 
Het gebied leent zich goed voor een inrichting met een natuurvriendelijke oever die de ecologische 
waarde van het gebied verhoogt. Aan de zijde van de Tollenaersingel zijn al natuurlijkvriendelijke 
oevers aanwezig. Afhankelijk van de mogelijkheden van het ontwerp ka+vwordt dit aan de zijde van 
de Brittenstein doorgezet worden om de groenstructuur te versterken. Qua natuurwaarde én qua 
onderhoud zijn natuurvriendelijke oevers gunstiger dan reguliere beschoeiing. 

Bij herontwikkeling moet er aandacht zijn voor het groen en de belevingswaarde hiervan. 
Uitgangspunt is het bestaande groen zoveel mogelijk inpassen en indien dit niet mogelijk is het 
groen compenseren. Aandachtspunt hierbij is bijvoorbeeld het groene plantsoen aan de noordzijde 
van het gebouw. Het plantsoen is als semi-openbaar gebied een mooie buffer naar de omgeving en 
diont kan als afscherming dienen voor de aangrenzende bebouwing. Parkeren in het groen kan ook 
voorzien in een goede overgang naar de bestaande woningen. 

Voor grotere groenplekken wordt in het groenstructuurplan voor deze wijk aangegeven dat het 
wenselijk is een open beeld te geven met een multifunctioneel gebruik. Mogelijk kan de 
wandelroute langs het water van de Tollenaersingel doorgezet worden met een informele route 
door het plantsoen. 
Conform de Verordening op de beplantingen maakt een quickscan en/of groentoets onderdeel uit 
van het plan. 
Het (boezem)water betreft een hoofdwatergang. Het Hoogheemraadschap van Rijnland moet 
instemmen met de ontwikkeling. Indien er meer verhard oppervlak wordt toegevoegd is 
watercompensatie van toepassing. 

Parkeren 
In april 2012 is het parkeerbeleidsplan door de raad vastgesteld. Hierin zijn parkeernormen vast 
gesteld voor type woningen en rekening houdend met de Leiderdorpse situatie nu en in de 
toekomst. De ambitie voor woongebieden wordt omschreven als: 'De gemeente draagt zorg voor 
voldoende parkeercapaciteit voor bewoners en hun bezoekers, waarbij rekening wordt gehouden 
met de toekomstbestendigheid van het woongebied' 
De Brittenstein kent in de huidige situatie geen parkeren op eigen terrein. De parkeerbezetting van 
de huidige bewoners vindt plaats in openbaar gebied. Bij nieuwe ontwikkelingen is het gemeentelijk 
beleid dat parkeren op eigen terrein wordt opgelost. In deze specifieke situatie wordt het 
langsparkeren direct grenzend aan woningbouwcomplex Brittenstein toegerekend aan de 
Brittenstein (ca. 12 parkeerplaatsen) en voor de nieuwe situatie meegeteld ten behoeve van de 
parkeernorm. De parkeerplaatsen voor de toekomstige groei (14,5% van de parkeernorm conform 
parkeerbeleid) mogen buiten de eigen kavel gesitueerd worden. Overeenkomstig het parkeerbeleid 
hoeven deze parkeerplaatsen niet direct gerealiseerd te worden, de ruimte moet wel vast gelegd 
worden en er moeten goede afspraken gemaakt worden wanneer deze parkeerplaatsen 
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gerealiseerd worden. Parkeerdrukmetingen zijn hier onderdeel van. 
De nieuwbouw mag geen extra parkeerbelasting voor de buurt opleveren. 

Er dient ook aandacht te zijn voor voldoende fietsparkeren. Het parkeerbeleidsplan gaat er vanuit 
dat: 'In woongebieden wordtin principe uitgegaan van fietsparkeerplaatsen op eigen terrein. Bij 
appartementen en locaties met bezoekersaantrekkende functies worden voldoende 
fietsparkeerplaatsen gerealiseerd.' 

Duurzaam bouwen 

Vanuit de regionale afspraken en vanuit de prestatieafspraken met Rijnhart Wonen zijn afspraken 
gemaakt over duurzaamheid. Zo zijn het Regionaal duurzaam bouwen , de dubo-plusrichtlijn en het 
Regionaal beleidskader duurzame stedenbouw afgesproken kaders in de prestatieafspraken. 

Grondprijs 

Rijnhart Wonen overweegt om voor haar nieuwbouwontwikkeling grond van de gemeente te 
gebruiken om haar ontwikkeling goed in te kunnen passen. De gemeente is bereid tot grondverkoop 
om tot een beter plan te kunnen komen. Met Rijnhart Wonen zal een samenwerkingsovereenkomst 
opgesteld worden, waarin ook overdracht van gronden wordt opgenomen. Het grondprijzenbeleid is 
hierin leidend. 
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Eigendomsgrens (in groen) 

Omwonenden 

Goede afstemming met omwonenden is belangrijk voor het verkrijgen van draagvlak. De gemeente 
hecht belang aan een goed participatieproces. Niet alleen het informeren van omwonenden en hen 
betrekken bij de ontwikkeling van de nieuwbouw, maar ook goede informatievoorziening en 
afstemming over het bouwverkeer en te verwachten overlast tijdens de realisatiefase. Het 
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betrekken van omwonenden zorgt voor een plan met draagvlak en biedt hiermee wellicht meer 
mogelijkheden dan van tevoren voorzien. 

Het is duidelijk dat Rijnhart Wonen het belang van een goed participatieproces met omwonenden 
onderschrijft. Rijnhart Wonen heeft voor de nieuwbouwlocatie een klankbordgroep opgericht als 
vertegenwoordiging van de omwonenden. In de klankbordgroep zit een aantal omwonenden om 
mee te denken over de plannen. De klankbordgroep heeft een adviserende rol en zij worden nauw 
betrokken bij het ontwerpproces. 
Daarnaast is met de omwonenden op een eerste informatieavond afgesproken dat er regelmatig een 
nieuwsbrief wordt verspreid, er uitgebreide informatie op de website van Rijnhart Wonen staat en 
dat er een informatieavond gehouden wordt bij afsluiting van elke fase in het project. 
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