
Inspreektekst Klankbordgroep Brittenstein (Commissie Ruimte 10 september  2013) 
 
 
 
 
Geachte commissieleden en overige aanwezigen, 
 
Een jaar geleden op 26 september 2012 zaten we hier ook om onze zorg uit te spreken over 
de nieuwbouwplannen van Rijnhart Wonen met betrekking tot de Brittenstein. Over het 
pleidooi destijds van de commissie Ruimte voor een voortdurend en open overleg tussen alle 
betrokken partijen, te weten Rijnhart Wonen, gemeente en omgeving hebben we dit keer 
positief nieuws te melden. 
 
De eerste inhoudelijke gesprekken hebben onlangs (bijna één jaar later)  plaatsgevonden. 
Allereerst heeft er op 29 augustus 2013 een constructief gesprek plaatsgevonden tussen de 
klankbordgroep en de wethouder, waarbij de totstandkoming van de aangepaste kaders en 
randvoorwaarden van 2 april 2013 door de wethouder is toegelicht. Dat wil overigens niet 
zeggen dat we het met elkaar eens waren, maar de sfeer was constructief. 
 
Een kleine week daarna, op 3 september 2013 heeft ook een tweede gesprek 
plaatsgevonden met de wethouder waarbij tevens  Rijnhart Wonen was aangeschoven. 
Tijdens dit gesprek heeft de door Rijnhart Wonen ingeschakelde architect is het schetsplan  
van maart 2013 toegelicht. De klankbordgroep heeft dus al binnen een half jaar na de 
totstandkoming van de schetsen ook inzage gekregen in de planvorming.  
 
Dit gesprek was na één jaar tevens de eerste keer dat we met Rijnhart Wonen een gesprek 
hadden over de inhoud. Positief was het uitgangspunt van de architect dat het nieuwe pand 
inpasbaar in de omgeving van woningen, bestaande uit twee lagen met een dak, zou moeten 
zijn en dat het groen en de bomen zoveel mogelijk moeten worden behouden. Zelfs wordt er 
naar gestreefd de grote oude treurwilg te sparen!  
 
Helaas laten de getoonde schetsen (ondanks de eerder genoemde uitgangspunten van de 
architect) een voor de  klankbordgroep erg onbevredigend beeld zien. Twee blokken van vijf 
woonlagen met in totaal 62 woningen.  Een nog groter aantal dan bij  het MEAS complex, 
waarbij de onlangs afgesproken parkeernorm op eigen terrein niet gerealiseerd kan worden, 
maar voor een deel naar de toekomst wordt geschoven en zelfs openbare parkeerplaatsen 
verloren gaan . En waarbij verder om binnen de toegestane bebouwingsdichtheid te blijven 
wel op een  heel creatieve manier de FSI berekend is (namelijk door het openbaar gebied  
mee te wegen waaronder wegen (Brittenburg tot aan de stoep aan de overzijde) en een 
groot gedeelte van de waterpartij- die in beheer is van het hoogheemraadschap).  
 
De voorlopige plannen passen  vrijwel binnen de aangepaste kaders en randvoorwaarden.  
De  klankbordgroep is er dan ook van overtuigd dat deze schetsen de basis zijn geweest voor  
het oprekken van de oorspronkelijke  kaders en randvoorwaarden om zoveel mogelijk 
woningen te kunnen realiseren. 
Ook na het zien van de verkennende schetsen is onze voorlopige conclusie niet veranderd, 
dwz dat de aangepaste kaders en voorwaarden helaas een tweede MEAS toelaten.   



Als het aantal woningen beperkt zou zijn gebleven tot hooguit een verdubbeling en de 
bebouwingshoogte beperkt was gebleven tot 3 of 4 woonlagen, dan had  de klankbordgroep 
gezien de grote behoefte aan sociale woningbouw daar wellicht nog in mee kunnen gaan.  
 
De wethouder heeft ons gevraagd om nu verder in overleg te gaan met RHW en de architect 
voor de verdere planuitwerking. RHW stelt zich daarbij op het standpunt dat de aangepaste 
kaders en randvoorwaarden nu hard zijn.  
Voor ons is dat echter een stap te ver en wij doen dan ook een klemmend beroep op uw 
commissie nog eens kritisch naar de opgerekte kaders en randvoorwaarden te kijken. Met 
name de bebouwingshoogte, de FSI en de afwijking van de parkeernorm zijn voor de 
omwonenden onacceptabel. Ook worden daarmee  de gemaakte afspraken in uw raad over 
parkeren genegeerd.  
Uiteraard zijn wij bereid om met RHW in overleg te gaan en te kijken over welke onderdelen 
van de planvorming overeenstemming kan worden bereikt met de omwonenden. Vast staat 
echter dat met de thans voor liggende aangepaste kaders en randvoorwaarden dit een 
bijzonder lastige opgave zal worden en wellicht zal kunnen leiden tot langdurige procedures, 
waar uiteindelijk niemand op zit te wachten.  
 
Ik dank u voor uw aandacht. 


