
Klankbordgroep Brittenstein 
(namens omwonenden) 

Informatieavond 22 juni 2015 



Inhoud: 

• Proces 

• Goede inpassing in bestaande omgeving 

• Volume en massa (géén hoogbouw) 

• Goede oplossing voor parkeren 

• Aandacht voor behoud groen en water 

 

 



Scenario’s 

• Scenario 1: 61 woningen 

– veel te massaal, niet passend. 

• Scenario 2: 56 woningen 

– nog steeds te groot, maar zou basis kunnen vormen. 

• Scenario 3: 48 woningen 

– goed inpasbaar in omgeving, met behoud van groen 
en water. << voorkeur scenario Klankbordgroep >> 



Scenario’s 

• Scenario 1: 61 woningen 

– veel te massaal, niet passend. 

• Scenario 2: 56 woningen 

– nog steeds te groot, maar zou basis kunnen vormen. 

• Scenario 3: 48 woningen 

– goed inpasbaar in omgeving, met behoud van groen. 

• Scenario 2A (college): 52 woningen 

– Verbeterd scenario 2, maar toch 5 lagen  



Belangen omwonenden 

• Geen hoogbouw, maar mooie inpassing in de 
bestaande (groene) wijk. 

• Behoud van zoveel mogelijk groen en water. 

• Geen extra parkeerdruk. 

• Geen verlies aan privacy en bezonning door 
(te) hoge nieuwbouw. 



Belangen Rijnhart Wonen 

• Onrendabele top zo laag mogelijk. 

• Doel: verdubbeling t.o.v. oude Brittenstein (26). 

• Zo snel mogelijk realiseren van nieuwbouw! 



Daarom: ‘Scenario 2B’ 

• Gebouw A bestaat uit 4 lagen (accent eraf) 

• Gebouw B blijft ongewijzigd 



Scenario 2B 

• Gebouw A bestaat uit 4 lagen (accent eraf) 

• Gebouw B blijft ongewijzigd 

• 50 i.p.v. 52 woningen in scenario 2A 

 



Scenario 2B: veel voordelen 

• Beter inpasbaar; meer ruimte voor groen en 
toch verdubbeling t.o.v. oude Brittenstein! 

• Iets minder parkeerplaatsen nodig, waardoor 
gebouw A minder ver ‘in’ de vijver hoeft te 
worden gebouwd. 

• Betere watercompensatie dan bij 2A. 

• Veel meer draagvlak bij omwonenden; minder 
kans op langdurige bezwaar en/of beroeps-
procedures. (dus sneller bouwen!) 









Dank voor uw aandacht 


