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Afdeling:   Beleid Ruimte  Leiderdorp, 18 mei 2015  

Onderwerp:  Raadsvoorstel nieuwbouw 

Brittenstein 

 Aan de raad.  

 

 

*Z0053BE5BE3* 
 

Beslispunten 

1. In te stemmen met scenario 2a met ca. 52 woningen, zoals nader toegelicht in bijlage 1, 
voor herontwikkeling van locatie Brittenstein. 

2. Op grond van artikel 25 lid 2 Gemeentewet geheimhouding van de volgende stukken te 
bekrachtigen: bijlage 1D Geheime kostenopbouw Brittenstein Rijnhart Wonen. 

 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

In het coalitieakkoord is als actie opgenomen: ‘Het college zet zich samen met 

Rijnhart Wonen en de omwonenden in om Brittenstein zo snel mogelijk opnieuw 

bebouwd te krijgen.’ Daarnaast is opgenomen in het coalitieakkoord dat er alleen 

bouwmogelijkheden binnen bestaand stedelijk gebied gezien worden en dat er 

vooral behoefte bestaat aan passende woningen voor starters en ouderen. De 

locatie Brittenstein kan hierin voorzien. 

 

Het afgelopen jaar hebben een klankbordgroep van omwonenden, Rijnhart Wonen 

en gemeente verschillende bijeenkomsten gehad om over de nieuwbouw van 

Brittenstein te praten. Dit gebeurde vanuit verschillende rollen: Rijnhart Wonen als 

ontwikkelaar van het nieuwbouwplan, de klankbordgroep van omwonenden als 

behartiger van de belangen van omwonenden en met een adviesrol (van dit advies 

mag alleen gemotiveerd worden afgeweken) en de gemeente als toetser van het 

nieuwbouwplan op basis van regelgeving en gemeentelijk beleid en facilitator van 

het proces (vóór deze bijeenkomsten zat de gemeente niet met alle partijen 

gezamenlijk aan tafel bij de planontwikkeling en had de gemeente alleen de rol van 

toetser van de nieuwbouwplannen op basis van de kaders en randvoorwaarden).  
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Er werd in het eerste overleg in september 2014 afgesproken om uit te gaan van 

ieders wensen en belangen, en niet te sterk te focussen op de kaders en 

randvoorwaarden voor de nieuwbouw.  

Gezamenlijk hebben we opnieuw naar de locatie gekeken vanuit verschillende 

invalshoeken, zoals bijv. hoogte en massa, groen, water, parkeren, etc. Alle 

onderdelen zijn gezamenlijk verkend, oa. aan de hand van een maquette. De 

klankbordgroep heeft hierbij ook een alternatief plan ingebracht van één compact 

gebouw. Uiteindelijk had de variant met twee aparte gebouwen voor alle partijen de 

voorkeur (zie voor een impressie van de overleggen de nieuwsbrieven en verslagen 

op de website www.leiderdorp.nl/Brittenstein). 

De conclusie van deze uitgebreide verkenning is dat op een aantal onderdelen 

overeenstemming is met elkaar en dat er een paar onderdelen zijn waar we 

gezamenlijk van geconcludeerd hebben dat er geen overeenstemming over is.  

Naar aanleiding van de motie ‘vreemd aan de orde van de dag’ (25 november 2013) 

leggen we de uitkomst van deze bijeenkomsten aan u voor ter besluitvorming, zodat 

de plannen verder uitgewerkt kunnen gaan worden. In bijlage 1 vindt u een 

toelichting op 3 scenario’s, het advies van de klankbordgroep en Rijnhart Wonen en 

de motivering van het college voor scenario 2a. 

 

Na dit raadsbesluit kan het plan verder uitgewerkt worden met betrokkenen. Het 

uitgewerkte plan wordt in het kader van een Verklaring van geen bedenkingen in 

een later stadium nog aan u voorgelegd. 

 

1.b Voorgeschiedenis 

Het nieuwbouwproject Brittenstein is de afgelopen jaren veel besproken in 

commissie en raad. Kaders en randvoorwaarden voor het project (vastgesteld door 

het college op 28 augustus 2012) werden naar aanleiding van de bespreking in de 

commissie ruimte op 26 september 2012 aangepast naar nieuwe kaders en 

randvoorwaarden (collegebesluit 9 april 2013). Een verschil van mening bleef 

tussen woningcorporatie, omwonenden en gemeente en ook over het planproces 

waren partijen niet tevreden.  

Op 25 november 2013 heeft de gemeenteraad de motie ‘vreemd aan de orde van 

de dag’ aangenomen. Hierin uitte u uw zorg over het proces en de communicatie en 
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gaf u aan dat de kaders en randvoorwaarden die in september 2012 door de 

commissie besproken zijn, richtinggevend zijn. 

Hiermee is het nieuwe college van start gegaan. Wethouder Wassenaar is met alle 

partijen om de tafel gegaan met als doel om gezamenlijk tot een voor alle partijen 

acceptabel plan voor de nieuwbouw te komen.  

 

1.c Samenhang beleidsvelden 

Het project heeft een samenhang met het beleidsveld Wonen. Uit de Leiderdorpse 

woonvisie ‘Gewoon lekker wonen’ en uit de ‘Regionale woonagenda Holland 

Rijnland’ blijkt dat er een grote behoefte is aan nieuwe woningen, met name ook 

voor starters en senioren. Nieuwbouw van de Brittensteinlocatie kan hierin een rol 

vervullen en op deze wijze bijdragen aan de lokale en regionale woonbehoefte. 

In de prestatieafspraken 2015-2016 is met Rijnhart Wonen overeen gekomen: 

‘Brittenstein: RhW heeft hier de wens om in plaats van de 26 gesloopte woningen 

minimaal het dubbele aantal woningen terug te bouwen. Dit past binnen de ambitie 

van de gemeentelijke structuurvisie om te verdichten waar mogelijk. De gemeente 

en RhW zullen gezamenlijk creatief nadenken over parkeeroplossingen en kaders 

en randvoorwaarden en samen met de omwonenden zullen zoeken we naar het 

optimum. De gemeente is bereid grond te verkopen of te ruilen als dit de 

planontwikkeling ten goede komt. De gemeente en RhW streven naar een nieuw 

haalbaarheidsbesluit voor de zomer 2015 en start bouw uiterlijk 2016.’ 

 

Ook is er samenhang met Ruimtelijke ordening. Met deze ontwikkeling wordt 

bijgedragen aan de ruimtelijke kwaliteit. Daarnaast is er samenhang met het 

Grondbeleid, de grondprijzen uit het grondbeleid worden als uitgangspunt genomen 

bij de herontwikkeling. 

 

2 Beoogd effect 

Realisatie van ten minste 26 sociale huurwoningen op locatie Brittenstein. 

 
3 Argumenten 

1.1 Besluit is uitwerking van de motie ‘vreemd aan de orde van de dag’. 

Op 25 november 2013 heeft uw raad de motie ‘vreemd aan de orde van de dag’ 

aangenomen. U gaf hierbij aan dat de kaders en randvoorwaarden voor het project, 
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vastgesteld door het college op 28 augustus 2012, richtinggevend zijn voor de 

planvorming. Ook sprak u uw zorg uit over het proces en de communicatie. Naar 

aanleiding van de motie is een nieuw proces gestart om met partijen te komen tot 

planvorming, het resultaat ligt hierbij aan u voor. Na het raadsbesluit kan het plan 

verder uitgewerkt worden. 

 

1.2 Scenario 2a is een goede afweging van wensen en belangen uit het participatieproces. 

Wij hebben een zorgvuldige afweging gemaakt in de adviezen en zienswijzen van 

klankbordgroep en Rijnhart Wonen (zie bijlage 1). Wij zien scenario ‘2a’ ruimtelijk als 

de beste oplossing. Hierbij wordt gebouw A aangepast, waarbij de 5e laag niet bijna 

een hele laag omvat, maar een hoogteaccent (zoals bij scenario 1, maar dan met een 

bouwlaag minder), waardoor beide gebouwen een zelfde trapvorm hebben. 

Stedenbouwkundig ontstaat een mooiere uitstraling en op de kavel ontstaat een meer 

ontspannen beeld voor groen en parkeren. 

Met scenario 2a is een verdubbeling (ca. 52-53) van het aantal woningen ten opzichte 

van het oude Brittenstein (26 woningen) mogelijk en kan voorzien worden in nieuwe 

sociale huurwoningen waar een grote behoefte aan is. Financieel zien wij geen 

zwaarwegende argumenten voor meer woningen en daarmee minder kwaliteit in het 

plan. Hoewel de klankbordgroep maximaal 4 woonlagen adviseert, vindt de gemeente 

dat het plan stedenbouwkundig 5 lagen kan bevatten, met het getrapte dak een mooie 

kwaliteit levert en waarmee ook voldoende groen en parkeren op de kavel resteert. Het 

plan past daarmee binnen de kaders en randvoorwaarden (zie kanttekening 1.1). Het 

belang van sociale woningbouw weegt hier ook in mee. Scenario 2a komt enigszins 

tegemoet aan de omwonenden door de 5e bouwlaag te verkleinen, waarmee de kans 

op lange bezwaarprocedures mogelijk kleiner wordt.  

Wij zien het belang van sociale woningbouw en beseffen dat sociale woningbouw 

financieel onder druk staat. Vanuit onze verantwoordelijkheid voor een goed ruimtelijk 

en stedenbouwkundig plan en afwegend de adviezen en zienswijzen van de 

klankbordgroep en Rijnhart Wonen hebben wij de keuze voor dit scenario gemaakt.  

 

1.3 Balans investering sociale woningbouw en aantal woningen noodzakelijk voor Rijnhart 

Wonen. 

Op de nieuwbouw van sociale woningbouw wordt per definitie verlies geleden. Een 
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goede balans vinden in het aantal woningen en de investering is belangrijk, want het 

heeft ook effect op eventuele nieuwbouwmogelijkheden op andere locaties in 

Leiderdorp. Minder woningen bij locatie Brittenstein, betekent een 

zwaardere/onrendabelere investering en daarmee als gevolg dat er minder financiële 

middelen resteren voor realisatie van andere nieuwbouwlocaties in Leiderdorp (zie ook 

kanttekening 1.2). 

 

1.4 Nieuwbouw moet onttrokken woningen compenseren. 

Het oude complex Brittenstein is medio 2013 gesloopt. Er zijn met de sloop 26 sociale 

huurwoningen tijdelijk onttrokken aan de woningvoorraad. In de onttrekkingsvergunning 

is als voorwaarde opgenomen dat er minimaal 26 nieuwe sociale huurwoningen 

gerealiseerd moeten worden. Met deze ontwikkeling wordt een verdubbeling van het 

aantal sociale woningen op deze locatie mogelijk gemaakt. 

 

1.5 Herontwikkeling woningbouw voorziet in woonbehoefte. 

Er is al jaren een grote vraag naar woningen in de regio. Nieuwbouw van woningen 

voorziet in een actuele woonbehoefte in Leiderdorp en de regio, zoals ook verwoord in 

de lokale woonvisie ‘Gewoon lekker wonen’ en de ‘Regionale woonagenda Holland 

Rijnland’.  

 

1.6 De nieuwbouw levert een bijdrage aan de provinciale woningbouwopgave. 

Vanuit de provincie ligt er een woningbouwopgave waar met de nieuwbouw in 

bijgedragen kan worden. 

 

1.7 Het coalitieakkoord gaat uit van nieuwe woningbouw op deze locatie. 

In het coalitieakkoord wordt gepleit voor het zo snel mogelijk opnieuw bebouwd krijgen 

van de locatie in overleg met de drie partijen: Rijnhart Wonen, omwonenden en 

college. 

 

2.1 Stukken zijn vertrouwelijk ter beschikking gesteld door Rijnhart Wonen. 

Er is sprake van een belang in de zin van artikel 10 van de Wob. In artikel 10 lid 2 

onder g Wob: het verstrekken van informatie blijft achterwege omdat het belang 
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daarvan niet opweegt tegen het belang van het voorkomen van onevenredige 

bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen. 

Rijnhart Wonen heeft haar kostenopbouw vertrouwelijk aan de gemeente verstrekt. 

Het betreffen interne bedrijfsgegevens die niet openbaar mogen worden om hun 

financiële positie bij aanbestedingen niet te schaden. De stukken vallen daarom onder 

geheimhouding. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1.1 Kaders en randvoorwaarden. 

Gezien alle discussies over de ‘oude’ en ‘nieuwe' kaders en randvoorwaarden is tijdens de 

klankbordsessies bewust niet teveel gefocust op de kaders en randvoorwaarden. 

Gezamenlijk is bekeken wat acceptabel en wenselijk is. De scenario’s zijn nu getoetst aan 

de kaders en randvoorwaarden. Zoals toegelicht in bijlage 1 voldoet scenario 1 niet aan de 

uitgangspunten voor parkeren en groen en is scenario 2 een zeer maximale variant met 

betrekking tot parkeren en groen. De scenario’s voldoen aan de uitgangspunten voor 

hoogte, stedenbouwkundig  zijn scenario 2 en 3 te kwalitatief te verbeteren (zie bijlage 1).  

In de kaders en randvoorwaarden is opgenomen dat de locatie een FSI van maximaal 1,0 

krijgt. Dat betekent dat het vloeroppervlak van gebouw even groot, maar niet meer mag 

zijn dan het grondoppervlak waarop het wordt ontwikkeld. In de oorspronkelijke kaders 

werd gesproken van de ‘kavel’, maar dat was geen goede definitie. Alle scenario’s liggen 

boven de 1,0 als voor het grondoppervlak alleen naar het grondeigendom wordt gekeken 

(ca. 1,16 t/m 1,43). 

Daarom is de definitie van het grondoppervlak later beter gedefinieerd, en toegevoegd dat 

het om een bepaling van de FSI op bouwblokniveau moet gaan. Als de vergelijking wordt 

gemaakt op basis van het ‘bouwblok’ dan ligt enkel het scenario met 61 woningen boven 

de 1,0. De andere scenario’s hebben een FSI van minder dan 1,0. Het voorkeursscenario 

heeft een FSI van ca. 0,92. 

In de kaders en randvoorwaarden van augustus 2012 is 100 % levensloopbestendigheid 

opgenomen. Voor starterswoningen is de investering in levensloopgeschikt niet logisch. 

Woningen met kleine plattegronden krijgen met levensloopgeschikte woningen brede 

gangen en grote sanitaire ruimtes, dit gaat ten koste van de leefruimte. Voor 

starterswoningen is dit voor de bewoner en gezien de extra investering in de woning niet 

wenselijk. Gezien de locatie van Brittenstein ten opzichte van voorzieningen is 100% ook 
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niet logisch. Daarom wordt uitgegaan van levensloopbestendige woningen voor de 

seniorenwoningen. Rijnhart Wonen gaat in haar beleid uit van 50% levensloopgeschikt. 

Verkeer en veiligheid is als belangrijk thema toegevoegd in de klankbordsessies. 

 
1.2 Financiën.  

Een geheime kostenonderbouwing is door Rijnhart Wonen open en transparant aan de 

gemeente verstrekt. Hierin zijn drie scenario’s (61 woningen, 56 woningen en 48 

woningen) uitgewerkt. De onderbouwing is zowel intern als door een extern bureau 

getoetst. In deze onderbouwing ziet de gemeente optimalisatiemogelijkheden voor alle 

scenario’s. Het resultaat blijft nadelig en het tekort is per woning hoger naarmate er minder 

woningen in het scenario opgenomen zijn. De gemeente ziet echter geen aanleiding om op 

basis van de financiële haalbaarheid een scenario af te laten vallen, of de grond om niet 

(zie ook kanttekening 1.3) over te dragen. Rijnhart Wonen stelt dat de gemeente de 

financiële onderbouwing getoetst heeft, maar niet de risico-dragende partij is en deze 

getallen dus niet kan garanderen. Zie meer informatie in bijlage 1. 

 

1.3 Grondverkoop. 

Omdat er lange tijd onduidelijkheid was over een schetsplan, is er nog niet expliciet 

gesproken over welke hoeveelheid gemeentegrond (m2) precies aangekocht gaat worden. 

Rijnhart Wonen heeft in haar financiële berekeningen een voorstel opgenomen dat nog 

inhoudelijk besproken zal worden. 

De suggestie van Rijnhart Wonen om de grond ‘om niet’ weg te geven is niet mogelijk in 

verband met ongeoorloofde staatssteun. Daarnaast houdt het grondbeleid al rekening met 

een lagere prijs voor sociale woningbouw. Overigens staan de kosten voor de grond niet in 

verhouding tot het totale negatieve resultaat. 

 

1.4  Voor het plan is nog geen ruimtelijke onderbouwing opgesteld. 

Het plan is nog een schetsplan en is nog niet nader uitgewerkt. Een ruimtelijke 

onderbouwing moet door Rijnhart Wonen nog opgesteld worden met de benodigde 

onderzoeken. Het plan is bijvoorbeeld nog niet onderbouwd met  zaken als een groentoets 

en een watertoets ten behoeve van de watercompensatie. Dit kan nog gevolgen hebben 

voor (de haalbaarheid van) het plan. 
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2.1 Stukken zijn vertrouwelijk ter beschikking gesteld door Rijnhart Wonen. 

Er is sprake van een belang in de zin van artikel 10 van de Wob. In artikel 10 lid 2 onder g 

Wob: het verstrekken van informatie blijft achterwege omdat het belang daarvan niet 

opweegt tegen het belang van het voorkomen van onevenredige bevoordeling of 

benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen. 

Rijnhart Wonen heeft haar kostenopbouw vertrouwelijk aan de gemeente verstrekt. Het 

betreffen interne bedrijfsgegevens die niet openbaar mogen worden om hun financiële 

positie bij aanbestedingen niet te schaden. De stukken vallen daarom onder 

geheimhouding. 

 

5 Duurzaamheid 

Het vastgestelde gemeentelijk beleid voor milieu en duurzaamheid geldt ook voor deze 

locatie, zoals benoemd in de kaders en randvoorwaarden en conform de motie ‘vreemd 

aan de orde van de dag’ (25 november 2013). 

Onderzoeken op milieuaspecten vormen een onderdeel voor de ruimtelijke onderbouwing 

van het plan en worden door de ontwikkelaar Rijnhart Wonen nog uitgevoerd (zie ook 

kanttekening 1.4). 

 

6 Communicatie en participatie 

Gezamenlijk met Rijnhart Wonen en een klankbordgroep van omwonenden zijn de plannen 

uitvoerig verkend. Deze partijen blijven betrokken bij de verdere uitwerking van de 

plannen. Over de voortgang wordt bericht middels nieuwsbrieven. 

 
7 Kosten, baten en dekking 

Voor de nieuwbouw gaat Rijnhart Wonen uit van een grotere kavel om de kwaliteit van het 

plan te verbeteren. Om het plan te realiseren moet gemeentegrond aangekocht worden, 

mede om voldoende parkeren op eigen terrein te kunnen realiseren. De gemeente is 

bereid om hieraan mee te werken om het plan mogelijk te maken. Het grondbeleid is 

uitgangspunt bij de verkoop van de gronden.  

 

Er wordt nog een exploitatieovereenkomst afgesloten met Rijnhart Wonen waarin onder 

andere grondverkoop geregeld wordt en het verhalen van de gemeentelijke plankosten. 

Vanuit het project moeten de ambtelijke uren betaald worden. 
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8 Evaluatie 

Nvt.  

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
Bijlage:  
 

1. Uitkomst klankbordsessies Brittenstein, met bijlagen: 
 

A. Checklist met thema’s. 

B. Profielen 3 scenario’s en schetsplan op basis van scenario 2. 

C. Memo Rijnhart Wonen, Gemotiveerde afwijkingen op adviezen KBG Brittenstein. 

D. Geheime kostenopbouw Brittenstein Rijnhart Wonen. 


