
 Pagina 1 

Memo 
Aan: College van Burgemeester en Wethouders   

Van: Rijnhart Wonen 

Datum: 9 juni 2015 

Betreft: Gemotiveerde afwijkingen op adviezen KBG Brittenstein 

 

1. Aanleiding 

Sinds 2011 is Rijnhart Wonen actief op de locatie Brittenstein om, samen met omwonenden en gemeente, 
een passend plan te maken. Er is ruimte gemaakt voor nieuwbouw door 26 bestaande woningen te slopen 
en de zittende huurders al dan niet tijdelijk te verhuizen.  
Volgens RhW moet het nieuwe plan ten minste passend zijn binnen de volgende 3 kaders: 
 Volkshuisvestelijk, te weten passend binnen de Woonvisie en prestatieafspraken, zoals vastgesteld 

tussen Gemeente Leiderdorp en Rijnhart Wonen; 

 Stedenbouwkundig, te weten ruimtelijk gezien passend in haar omgeving en binnen de vigerende 

kaders- en randvoorwaarden; 

 Financieel, te weten een acceptabele investering op deze locatie waarbij het maatschappelijk offer 

niet dermate is, dat dit ten koste gaat van overige nieuwbouwplannen of het betaalbaar houden van 

de woningen die volkshuisvestelijk noodzakelijk zijn. 

Rijnhart Wonen zit in dit plan als ontwikkelaar, belegger en sociale verhuurder. Deze rollen zorgen ervoor 
dat er in grote mate sprake is van gelijkwaardige belangen tussen alle partijen bij de ontwikkeling van 
Brittenstein. Als voorbeelden, maar niet uitsluitend, noemen we hier de behoefte om de bestaande 
parkeerdruk ten minste niet te verhogen bij nieuwbouw (hier ondervinden naast de omwonenden ook 
onze huurders immers hinder van), het creëren van een goed woonmilieu (zowel goed voor 
verhuurbaarheid als vastgoedwaarde) en aandacht voor leefbaarheid (wij zijn allemaal de omgeving). 
 
In deze memo wordt allereerst op hoofdlijnen ingegaan welke motivatie Rijnhart Wonen heeft om binnen 
bovenstaande kaders te willen afwijken ten behoeve van een acceptabel plan. Hierbij wordt gereageerd op 
het advies die de klankbordgroep heeft uitgebracht in de genotuleerde klankbordgroepsessies. 
 
Daarna zal specifiek ingegaan worden in de concessies die Rijnhart Wonen gedaan heeft tijdens de 
gesprekken met de gemeente Leiderdorp en de klankbordgroep met als doel een voor alle partijen een zo 
acceptabel mogelijk plan te creëren. 
 
Voor verwijzingen naar volumes , locaties en gebouwnummers wordt verwezen naar de plantekeningen in 
de bijlage. 
 

2. Motivatie op hoofdlijnen 

Volkshuisvestelijk: 
Het woonbehoefteonderzoek van de gemeente Leiderdorp toont aan dat de sociale huurvoorraad in 
Leiderdorp van groot belang is en op peil dient te blijven qua kwantiteit en kwaliteit. In haar Woonvisie 
onderstreept de gemeente dit belang en formuleert als doelstelling:  in 2020 een gedifferentieerd aanbod 
van ruim 2.900 betaalbare sociale huurwoningen voor mensen die niet op eigen kracht in huisvesting 
kunnen voorzien.  
De woningvoorraad van Rijnhart Wonen bestaat op dit  moment uit circa 2.650 woningen met een 
huurprijs onder de 710 euro per maand (de maximale sociale prijsgrens, ook wel de liberalisatiegrens 
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genoemd). Focussen we op de betaalbare voorraad (onder de aftoppingsgrenzen van de huurtoeslag met 
als hoogste prijsgrens 618 euro per maand), dan bestaat de voorraad uit iets minder dan 2.100 woningen. 
 
De gemeente zet in op realisatie van haar nieuwbouwprogramma  binnen de bestaande contouren om o.a. 
de polders te sparen, groen te houden. In de woonvisie van de gemeente wordt verdichting van de locatie 
Brittenstein expliciet benoemd als kans voor sociale huisvesting. Als range wordt een woningaantal van 50 
tot 70 genoemd. Ook in de prestatieafspraken 2015 – 2016 wordt de Brittenstein expliciet benoemd. 
 
Mede via inzet van lokaal maatwerk wordt ingezet op doorstroming in de bestaande voorraad. Zoals 
ouderen die van een grote lege eengezinswoning kunnen doorstromen naar een passende, 
levensloopgeschiktere woning. Bij dergelijke verhuisstromen telt elke woning dubbel. Een kans in de 
nieuwbouw gevolgd door een kans op een eengezinswoning in de bestaande voorraad. 
 
Stedenbouwkundig: 
Dit gebied direct aan de groene singel biedt de mogelijkheid m.b.t. de stempelplannen in de directe 
omgeving een afwijkende invulling te maken. De ruimte voor de parkeerplaats enerzijds, en de singel 
anderzijds biedt voldoende afstand tot de naburige bebouwing voor een hoger volume. Vanuit de 
aanwezige kaders- en randvoorwaarden is een 6-laags hoogteaccent mogelijk met een 5-laagse bebouwing 
aan de waterzijde, hetgeen stedenbouwkundig ook inpasbaar is.  
Gekozen is voor twee compacte volumes welke op enige afstand van elkaar staan waarbij ieder volume een 
andere hoofdrichting heeft; één 3 tot 4 laags volume haaks op de singel, en één 4 tot 5 laags volume 
parallel aan de singel. Door deze setting ontstaat er tussen de beide volumes in doorzicht en daarmee 
transparantie naar het achtergelegen gebied. Het parkeren wordt door de haakse oriëntatie van één van de 
gebouwen in twee kleinere gebieden opgedeeld. Eén gebouw staat aan het water en één gebouw staat 
aan de singel. Door de kopgevel van het ene gebouw naast de langsgevel van het andere gebouw te 
plaatsen ontstaat aan weerskanten van het gebied een afwisselend beeld waarbij de stedenbouwkundige 
korrel kleiner is.  
Er is met dit plan voorkomen een galerijflat te creëren waarbij de galerij ook nog eens op het noorden zou 
zijn gelegen. Hiervoor in de plaats zijn twee alzijdig georiënteerde gebouwen ontwikkeld waarbij rondom 
de woningen zichtbaar en voelbaar zijn. Dit komt de sociale cohesie (gastvrije architectuur) ten goede.  
De woningen worden middels een centrale hal (tevens een energiezuinig concept) ontsloten. De volumes 
hebben een geleding oplopend van drie-laags naar vijf-laags, waarbij het drielaagse volume dichtbij het 
tegenover gelegen tweelaagse volumes met kap is gelegen, en het vijflaagse volume de grootste afstand 
tot de omringende bebouwing heeft.  
Naast de oplopende 3/5 laagse volumes is er ook nog een andere geleding aan de gebouwen aangebracht 
middels set-backs welke een verzachtende uitwerking op de volumes hebben. Balkons rondom de 
gebouwen brengen de individualiteit van de bewoning zichtbaar aan het oppervlakte. Centraal in het 
gebied hebben beide gebouwen een hoofdentree. Door middel van een hoogwaardige terreininrichting en 
een mooi groenplan wordt ook veel aandacht aan de collectieve ruimte besteed.  
 
Financieel: 
Ten slotte is er een financiële afweging gemaakt om de minimale woningaantallen vast te stellen vanuit 
bedrijfseconomisch oogpunt. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen de grondexploitatie en de 
opstalexploitatie, die gecombineerd het projectresultaat maken. Uitgangspunt hierbij is dat de 
grondexploitatie ten minste geen negatieve bijdrage mag leveren aan het projectresultaat. De resultaten 
zijn als vertrouwelijke bijlage bij deze notitie gevoegd. 
Er is gekozen voor een exploitatie vanuit de stichtingskosten, waarbij de bouwkosten door een 
onafhankelijke adviseur marktconform is berekend. Indien de rekensom gemaakt wordt op basis van 
bedrijfswaarde, waarin onder andere de sociale huurprijs gekoppeld wordt aan de totale investering, kan 
gesteld worden dat het project een hoge onrendabele top heeft. 
 
In de doorrekening van de grondexploitatie valt op te maken dat bij een woningaantal van 61 stuks en een 
grondoverdracht van de gemeente Leiderdorp om-niet er nog steeds geen sprake is van een neutraal 
resultaat op de grondexploitatie; iedere afwijking hiervan in woningaantallen danwel grondprijs leidt tot 
een directe verslechtering van het projectresultaat. 
 



 Pagina 3 

 

De opstalexploitatie gaat uit van de genormeerde stichtingskosten die RhW hanteert voor de nieuwbouw 
van sociale woningbouw. Op basis hiervan is de Meerjareninvesteringsbegroting (MJIB) vastgesteld en door 
de externe toezichthouder (CFV en WSW) goedgekeurd en geborgd. Een overschrijding van deze 
stichtingskosten hebben een direct resultaat op de mogelijkheden voor overige nieuwbouwprojecten. Met 
andere woorden: een hogere stichtingskosten op project A leidt tot een afname van het aantal woningen 
bij project B. Naast een negatief financieel effect heeft dit ook een directe relatie met de volkshuisvestelijke 
opgave die hiervoor vermeld is. 
 
Zoals zichtbaar is in de vertrouwelijke onderbouwing, zijn de stichtingskosten bij alle varianten hoger dan 
geraamd. Hierbij is Rijnhart Wonen risicodragend voor de gehele realisatie van het project, waarbij ook de 
lange voorbereidingskosten en stagnatiekosten onderdeel uitmaken van de totale kosten.  
Voor een deel zijn deze kosten in de uitwerking van het plan te optimaliseren, echter een belangrijk deel 
komt voort uit het invulling geven van de wensen van de klankbordgroep en de afname van de volume 
efficiëntie bij een lager woningaantal (terug te lezen in bouwkosten/m2).  
 

3. Afwijkingen en overeenkomsten 

Tijdens de klankbordgroep-sessies heeft RhW zich met de architect ingezet om tot een acceptabel plan te 
komen, binnen bovenstaande kaders. In deze overleggen zijn de volgende punten behandeld, waarbij 
aangegeven wordt of RhW hierin mee kan gaan of niet. Hierbij zijn de onderwerpen zoals deze besproken 
zijn tijdens de meest recente klankbordgroep-overleggen overgenomen. De verslagen zijn te vinden op 
http://www.rijnhartwonen.nl/nieuwbouw-onderhoud/nieuwbouw/locatie-brittenstein/. 
 
Hoogte/massa 
Algemeen: 
RhW heeft verschillende varianten gepresenteerd, uiteenlopend van een galerijflat tot een solide massa. 
 Alle partijen staan positief tegenover 2 losse volumes  

 Wel hogere bouwkosten als gevolg van meer geveloppervlak en extra voorzieningen. 

Volume B 
Deze bestaat uit een gelaagde 3-4 lagen hoog volume, waarvan alle partijen de massa en hoogte akkoord 
vinden; 
Kaders en Randvoorwaarden versie augustus 2012 schrijven maximaal hoogteaccent langs het water van 5 
lagen voor. 
 Op verzoek KBG 5e laag ter plaatse van waterpartij laten vervallen. 

Volume A 
Deze bestaat uit een gelaagde 4-5 lagen hoog volume, waarvan KBG 5e laag te hoog vindt; 
Kaders en Randvoorwaarden versie augustus 2012 schrijven maximaal 5 lagen voor met hoogteaccent 6e 
laag. 
 Op verzoek KBG 6e laag laten vervallen. 

Parkeren 
Kaders en Randvoorwaarden versie augustus 2012 schrijven parkeeroplossing bewoners en bezoekers 
inclusief toekomstige groei op eigen terrein voor, versie april-13 kan toekomstige groei in openbaar gebied 
opgelost worden; 
Parkeerbeleid heeft norm 1,4 voor sociale woningbouw (WOZ tot €250.000,-), waarvan 0,2 toekomstige 
groei (wel bestemmen, nog niet realiseren). 
 De voorgestelde parkeeroplossing van bewoners-parkeren is voor alle partijen akkoord; 

 Op verzoek KBG inrit verplaatst naar Van der Valk Boumanweg; 

 Op verzoek KBG groene afscherming aangebracht ten behoeve van het voorkomen van 

inschijnen van koplampen. 

 

 Uitgangspunt 1,2 parkeren met 0,2 toekomstige groei elders in directe omgeving op verzoek 

KBG gezocht op eigen terrein; 

 Voorkeur RhW: 0,2 toekomstige groei elders alloceren in verband met behoud van de 

groenkwaliteit in de nieuwe ontwikkeling; 
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Verkeer 
Dit is direct onderdeel van de planvorming tussen RhW en partijen, maar wel intensief besproken omdat 
dit voor alle betrokkenen een onderdeel is van de leefbaarheid en veiligheid in de wijk. Bij de ruimtelijke 
onderbouwing zal dit nader onderzocht worden door Rijnhart Wonen. 
 
Groen 
Inzet om bestaand groen zo veel als mogelijk te behouden, aandacht voor ecologische structuur en zoveel 
mogelijk behoud natuurvriendelijke oevers. 
Aandacht voor belevingswaarde van groen waaronder wilg en parkeerterrein achter volume B. 
 Op verzoek KBG hagen aangebracht om terrein af te schermen; 

 Zoveel mogelijk behoud van natuurvriendelijke oever; 

 Positionering in vijver acceptabel voor alle partijen; 

 Alle partijen positief met poging zoveel mogelijk groen te behouden en waar mogelijk toe te 

voegen, waardoor ecologische hoofdstructuur beschermd wordt en de kwaliteit versterkt. 

 

4. Conclusie 

Rijnhart Wonen heeft in de afgelopen jaren met de klankbordgroep en gemeente veel tijd en energie 
geïnvesteerd om tot een acceptabel plan te komen. Een plan waar, naast omgevingsfactoren, ook de 
politieke wens om de noodzakelijke sociale woningbouw te realiseren zo optimaal mogelijk ingevoerd is.  
Hierbij  zijn tijdens het ontwerptraject de spelregels (kaders en randvoorwaarden) ten dele door de 
gemeente gewijzigd. Deze zijn vervolgens weer teruggedraaid, waarbij thans onder motivatie van redenen 
afgeweken kan worden ter beoordeling van het College.  
 
Vanuit haar rol als sociale huisvester die zowel nu als in de nabije toekomst financieel gezond wil blijven, 
stelt Rijnhart Wonen dat 61 woningen gerealiseerd kunnen worden op de locatie. Hierbij worden de 
volkshuisvestelijke, stedenbouwkundige en financiële parameters zo optimaal mogelijk ingevoerd. 
 
In overleg met de klankbordgroep en de gemeente heeft Rijnhart Wonen aangegeven bereid te zijn om ten 
minste 56 woningen te willen realiseren op de locatie Brittenstein, ten koste van de volkshuisvestelijke en 
financiële kaders. In deze variant kunnen 5 1-2persoons huishoudens niet op deze locatie aan een woning 
geholpen worden. Rijnhart Wonen kiest hiervoor om in een ultieme poging het project te kunnen 
realiseren, verdere stagnatie te voorkomen en daarmee 56 woningzoekenden en terugkeerders van het 
gesloopte complex op zo kort mogelijke termijn te kunnen huisvesten.  

Hierbij rekent Rijnhart Wonen op de steun van de gemeente om de gezamenlijke ambitie die vastgelegd is 
in de Woonvisie waar te maken. Doordat RhW de zorg van de gemeente voor betaalbare woningen invult 
zullen niet-marktconforme huren gerekend worden, waardoor een groot deel van de totale investering 
onrendabel zal zijn en afgeboekt zal worden van de reserves van Rijnhart Wonen. 
 
Met het huidige ontwerp van 56 woningen staat Rijnhart Wonen voor een kwalitatief hoogwaardig product 
met veel aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit en inpassing in de omgeving. 

 

5. Bijlagen 

 Planboek 56 woningen Leiderdorp Brittenstein d.d. 21 mei 2015. 

 Kostenopbouw sociale huurwoningen Brittenstein d.d. 04 mei 2015 (vertrouwelijk) (reeds 

verstrekt). 

 


