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Architect geselecteerd 
In september is de architect geselecteerd die 
het ontwerp maakt voor nieuwbouw op de 
locatie Brittenstein. Van de zeventien bureaus 
die zich via inschrijving hadden gemeld, bleven 
er na de eerste beoordeling dertien over die 
aan de gestelde criteria voldeden. Ten slotte is 
uit het na loting overgebleven vijftal een 
definitieve keuze gemaakt. De keuze is daarbij 
gevallen op ONIX, met name op basis van de 
gepresenteerde visie op het totale en integrale 
plangebied. Hierbij is het eerder 
gepresenteerde ontwerp losgelaten. Daarom 
hebben wij er vertrouwen in dat met deze 
architect een ontwerp tot stand zal komen dat 
recht doet aan de bijzondere waarde van de 
locatie en de belangen van de omgeving. 
 
Kaders en randvoorwaarden    
Alvorens het traject van planontwikkeling te 
vervolgen en daartoe ook het overleg met de 
klankbordgroep (KBG), heeft Rijnhart Wonen 
de gemeente gevraagd kaders en 
randvoorwaarden te formuleren voor de te 
ontwikkelen nieuwbouw. Het college heeft 

 

De sloopfase in het project Brittenstein is afgerond. Na enige vertraging, het gevolg van 
vervolgonderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van vleermuizen in het gebouw, kon na 
de vakantie de sloop van start gaan. Het sloopproces is verlopen conform de 
uitgangspunten zoals die in samenwerking met de klankbordgroep zijn vastgesteld en aan 
de omwonenden gecommuniceerd tijdens de bijeenkomst op 22 april 2013. De aannemer 
heeft een schone bouwput opgeleverd en het terrein zo goed mogelijk geagaliseerd.  
Via deze nieuwsbrief informeren wij u over de stand van zaken met betrekking tot de 
nieuwbouwplannen. 

deze kaders en randvoorwaarden vastgesteld 
en voor advies voorgelegd aan de 
gemeenteraad. Tijdens behandeling in de 
commissie Ruimte, op 26-09-2012, is het 
college gevraagd de kaders en 
randvoorwaarden nog eens af te wegen tegen 
de belangen van de omwonenden en van 
Rijnhart Wonen. Dit heeft geleid tot 
vaststelling van een herziene versie van de 
kaders en randvoorwaarden. 
Deze kaders en randvoorwaarden zijn 
besproken tijdens overleg van gemeente, KBG 
en Rijnhart Wonen op 3-09-2013.  
 
Samenspraak met klankbordgroep 
In samenspraak met de KBG en Rijnhart 
Wonen heeft de architect de afgelopen tijd een 
aantal ontwerpschetsen op tafel gelegd, die 
mogelijk passen binnen de voor het gebied 
geldende kaders en randvoorwaarden. Hierbij 
heeft de KBG duidelijk kenbaar gemaakt dat de 
kaders en randvoorwaarden wat haar betreft 
te ruim zijn. Dat heeft echter constructief 
overleg met de KBG niet in de weg gestaan. 
Zoveel mogelijk heeft Rijnhart Wonen de 
architect ruimte gegeven om zijn 
ontwerpschetsen aan te passen op basis van 
de opmerkingen, bedenkingen en bezwaren 
van de KBG. Dit heeft tot aanpassingen geleid 
die voor een deel door de KBG gunstig zijn 
ontvangen. Zoals het streven naar het behoud 
van groen, twee losse gebouwen met een op 
maat gemaakte aftrapping van de hoogte i.p.v. 
één massief blok, weglaten van een brug en 
parkeren via de zijkant,  
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minimaliseren van de overlast van de 
koplampen van parkerende auto’s. Maar, het 
moet gezegd, hèt pijnpunt is het volume van 
de nieuwbouw en dan vooral het aantal 
bouwlagen.  
 
Vooralsnog is de bereidheid van Rijnhart 
Wonen om werkelijk zoveel mogelijk te 
bewegen in de richting van de omgeving 
voor de KBG onvoldoende om op dit punt tot 
een vergelijk te komen. De vraag is in 
hoeverre de tegengestelling van belangen, 
die zakelijk onder ogen kan worden gezien, 
verder constructief overleg onmogelijk 
maakt. Juist wanneer die tegenstelling zich 
het pijnlijkst laat voelen is er de uitdaging 
om er als gesprekspartners, vanuit onze 
welbegrepen posities, toch uit te komen. 
Rijnhart Wonen heeft haar initiatief, om in 
dit project van meet af aan met 
omwonenden om de tafel te gaan, nimmer 
als wassen neus of farce beschouwd, maar 
als een uitgestoken hand. Om in 
gezamenlijkheid de uitdaging van het 
overbruggen van reële tegenstellingen aan 
te gaan. De opgave waarvoor Rijnhart 
Wonen staat is te voorzien in de grote 
behoefte aan nieuwe sociale huurwoningen, 
door middel van een project waarin omvang 
en bouwkosten gerelateerd aan de 
doelgroep beslissend zijn voor de 
haalbaarheid. Het belang van omwonenden 
is het recht op behoud van rust, ruimte, 
privacy en veiligheid. Het gewicht van deze 
belangen vereist dat we te allen tijde met 
elkaar in gesprek blijven. 
 
Stand van zaken nu 
Er wordt nu gewerkt aan de afronding van 
het schetsontwerp. Hierbij worden de 
opmerkingen en suggesties van de KBG 
zoveel mogelijk verwerkt. Ondertussen heeft 
de KBG Rijnhart Wonen laten weten, naar 
aanleiding van het jongste overleg op 21-10-
2013, haar bezwaren tegen het huidige 
schetsplan ten aanzien van de hoogte te 
handhaven. Waarbij het vooral gaat over 

een voorgestelde bouwhoogte van vijf tot zes 
lagen. Daaropvolgend heeft de KBG in een brief, 
gedateerd 1-11-2013, de gemeenteraad 
gevraagd zich opnieuw uit te spreken over de 
kaders en randvoorwaarden. Daarbij maakt de 
KBG gewag van haar vrees dat door “een 
onderonsje” van gemeente en Rijnhart Wonen 
de omwonenden buiten spel worden gezet. Wij 
wachten de reactie van de raad af. Zie brief in RIS: 
vastegestelde k+r, raad aan zet bij Vvgb. Aanvullend uit 
overleg ook door gemeente verkeersdruk opgepakt tussen 
KBG en gem. 

 
Eén van de schetsen, zoals besproken met de KBG. 
Dus géén definitief plan! 
 
Het vervolg 
Na afronding zal het schetsontwerp door de 
gemeente ambtelijk worden getoetst en door 
Rijnhart Wonen intern beoordeeld op financiële 
haalbaarheid. Pas hierna volgt vaststelling van  
het ontwerp. Zodra dit is gebeurd, wordt het 
ontwerp gepresenteerd en besproken, in een 
bijeenkomst waarvoor alle omwonenden worden 
uitgenodigd. Hierna begint een volgende fase 
waarin Rijnhart Wonen samen met de KBG naar 
verdere invulling gaat kijken. 
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