
 

 

MOTIE 

 

Voorstel: Motie vreemd aan de orde van de dag. 

Onderwerp: Brittenstein 

De Raad van de gemeente Leiderdorp in vergadering bijeen d.d. 25-11-2013 

De Raad, gehoord de beraadslaging, 
 
 

Overwegende dat  

 er voortdurende opmerkingen zijn over onduidelijkheid bij enkele partijen ten aanzien van de 
kaders waarbinnen op de Brittenstein locatie kan worden gebouwd; 

 de omwonenden zich tijdens de gesprekken met Rijnhart Wonen continu geconfronteerd 
zien met een voor hen niet transparante relatie tussen de gemeente en Rijnhart Wonen; 

 
 

Van mening dat 

 er tijdens de behandeling van dit punt in de commissie van september 2012 afgesproken is 
dat er door gemeente en zeker ook Rijnhart Wonen goed gesproken en geluisterd zou 
worden naar de omwonenden, vertegenwoordigd door de klankbordgroep; 

 de raad meermalen heeft moeten vernemen dat die communicatie niet verloopt zoals de 
commissie dat voor ogen had en heeft; 

 
 

Dringt er bij het College op aan  

 de communicatie met de klankbordgroep, ook door Rijnhart Wonen, te verbeteren 

 aan de klankbordgroep en Rijnhart Wonen duidelijk te maken dat in ieder geval de kaders die 
door de Commissie Ruimte zijn besproken op 26 september 2012 en door het college zijn 
vastgesteld richtinggevend zijn en niet kunnen worden opgerekt, waaronder: 

o Het vastgestelde gemeentelijk parkeerbeleid geldt ook voor deze locatie 
(parkeernorm 1,4); 

o De op deze locatie geldende FSI mag het getal 1 niet overschrijden; 
o Het vastgestelde gemeentelijk beleid voor milieu en duurzaamheid geldt ook voor 

deze locatie; 
o De inpassing dient op een stedenbouwkundig verantwoorde manier te geschieden, 

aansluitend bij de bestaande bebouwing en in goed overleg met bouwers en 
omwonenden, waarbij bijvoorbeeld een “hoogteaccent” niet de vorm mag hebben 
van een extra etage. 
 

 

En gaat over tot de orde van de dag 
 

Ondertekening en naam: 
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