
Raadspresentatie planvorming Brittenstein 

Vernieuwen of behoud? 
Behouden of Vernieuwen? 



• verlangens van de politiek 
   de lokale programma’s spreken boekdelen: 

Algemene uitgangspunten 

 

 
De vergrijzing vraagt om voldoende ouderenhuisvesting.  

De woningmarkt moet ook toegankelijk zijn voor jongeren.  

Eerlijk delen geldt ook voor wonen. 

 

 Nieuwe woningen 

Nieuwbouwlocaties in Leiderdorp zijn er nauwelijks meer.  

Maar er is nog steeds een tekort aan woningen.  

Daarom moet er ook in Leiderdorp nog worden gebouwd. 

Daarvoor moeten de locaties die er nog wel zijn, zoals Achter ‘t Hofje, 

worden gebruikt. 

 



• verlangens van de politiek 
   de lokale programma’s spreken boekdelen: 

Algemene uitgangspunten 

 

Leiderdorp moet een gemeente zijn met een breed woningaanbod 

voor alle sociale klassen, voor oude en voor jonge mensen.  
Enerzijds betekent dat meer starterswoningen en anderzijds duurzaam en 

levensloopbestendig bouwen. 

Er mag in Leiderdorp nog best gebouwd worden maar zonder dat het groene karakter van het 

dorp wordt aangetast en zonder dat het dorp verder versteent.  

D66 vindt dat er criteria ontwikkeld moeten worden voor de vraag of ergens wel of niet gebouwd mag 

worden.  

Daarbij denkt D66 aan zaken als de groen-structuur, verkeersbelasting, en veiligheid. 

 



• verlangens van de politiek 
   de lokale programma’s spreken boekdelen: 

Algemene uitgangspunten 

 

Groter aanbod van huurwoningen voor middeninkomens, om de opstopping bij sociale 

huurwoningen aan te pakken 
Het CDA wil het eigen woningbezit stimuleren. De huurmarkt kan beter functioneren door het scheef 

wonen aan te pakken. Er moeten meer huurwoningen in de tussencategorie komen voor mensen 

met een midden- en hoog inkomen. Vraag en aanbod moeten beter aansluiten bij de 

portemonnee en de wensen van mensen. 

 



• verlangens van de politiek 
   de lokale programma’s spreken boekdelen: 

Algemene uitgangspunten 

 

Een bouwproductie van gemiddeld 80 woningen per jaar is voor ons het maximum. Wij zullen 

een voorstel doen voor een regionaal proefproject voor de bouw van tenminste 50 goedkope 

koopwoningen voor starters. 

 



• verlangens van de politiek 
   de lokale programma’s spreken boekdelen: 

Algemene uitgangspunten 

 

De VVD vindt het belangrijk dat Leiderdorp een breed scala van woonmogelijkheden en 

voorzieningen biedt, aangepast op de wensen, behoeften en samenstelling van de 

bevolking. 
De ruimte voor nieuwbouw is beperkt, dat betekent dat we alleen gaan bouwen als het 

echt kan. 

 

 



• verlangens van de politiek 
   de lokale programma’s spreken boekdelen: 

Algemene uitgangspunten 

 

De woonruimteverdeling gebeurt regionaal terwijl Leiderdorpse burgers grote moeite hebben in ons 

eigen dorp een woning te vinden. BBL wil voorrang voor eigen inwoners bij de 

verdeling van sociale huurwoningen. 

 



• verlangens van de politiek    

Algemene uitgangspunten 

WONINGBOUW EN RUIMTELIJKE ORDENING 

- De coalitiepartijen zijn het erover eens dat de regionale afspraak voor de bouw van 

woningen in Leiderdorp opnieuw moet worden bekeken. 
  

-Ook zijn wij het erover eens dat we Achter ’t Hofje niet gaan  bebouwen. 

 

-In regionaal verband gaan we onderzoeken en bespreken hoe we meer woningen voor 

jonge starters en ouderen kunnen realiseren. 
 

-In de regio zullen we onze partners houden aan de gemaakte afspraken over tenminste 

30% sociale woningbouw (huur en koop). 

 

Wat gaan we doen: 

•Het college krijgt als opdracht te onderzoeken hoe we meer woningen 

voor starters en ouderen kunnen realiseren. 
 

•Onderzoeken hoe we binnen de regionale woonruimteverdeling meer woningen aan 

Leiderdorpse starters kunnen toewijzen. 



• bestaand complex Brittenstein is verouderd (technisch & functioneel); 
• zoektocht naar mogelijkheden uitbreiding- en vervanging bezit; 
• zoektocht naar aansluiting resultaten woonbehoefteonderzoek 

(opgesteld ism Gemeente Leiderdorp); 
• samenwerking met verschillende partijen: 

Algemene uitgangspunten RhW 

Omgeving 

Rijnhart Wonen Gemeente 



Wat is de huidige kwaliteit van de locatie? 

• veel groen… 
 
• …en ruimte (zonder duidelijke functie) 
 



Wat is de huidige kwaliteit van de locatie? 

• kan stedenbouwkundig qua bouwhoogte hoger, maar geen hoogbouw 
 

 



Wat is de huidige kwaliteit van de locatie? 

• kan verdicht worden en heeft ruimte aan de randen van het plangebied om 
meegenomen te worden 
 

 



Wat is de visie van RhW voor de locatie? 

• met het huisvesten van doelgroepen vanuit het Woonbehoefteonderzoek en 
beleidsplan Rijnhart Wonen: 

• starters 
• senioren  

 
• 100% sociale huursector; 

 
• kwalitatief goede woningen maken, voorzien van buitenruimten, etc.; 

 
• differentiatie in huur- en woninggrootte, tussen de 50 – 65 m2;  

 
• en zoeken naar een acceptabele verdichting. 
 
 



…maar ook: 
 
• Goede (semi)-openbare ruimte maken 

• sluitende parkeerbalans, passend bij de doelgroep; 
• voldoende ruimte houden in de omgeving; 
• rekening houden met (functioneel) aanwezige groen en water  

 
Kortom een optimale mix tussen groen, blauw en rood! 

 

Wat is de visie van Rijnhart Wonen  
voor de locatie? 



Waar leidt dit toe? 

• functioneel groen, gebruik maken van 
aanwezige kwaliteit; 
 

• trapsgewijze opbouw van het 
woongebouw, met aansluiting in massa 
naar de bestaande woningen; 
 

•  een combinatie van privé-ruimte en 
openbare voorzieningen voor de wijk. 



Proces 

• Maximale transparantie richting omwonenden: 
• Omwonendenbijeenkomsten: 

• Verslaglegging op internet; 
• nieuwsbrieven; 
• terugkoppeling vragen/opmerkingen; 
• inzet huismeester voor directe contacten. 

• klankbordgroep met hierin afvaardiging omwonenden om draagvlak te 
creëren. 
 

• Nu al: 
• 4 juni: 1e omwonendenbijeenkomst tav initiatief; 
• 9 juli: 2e omwonendenbijeenkomst tav haalbaarheid; 
• 10 september: 1e klankbordgroep. 

 
 



1e haalbaarheidsstudie 

• Planpresentatie aan omwonenden met uitgangspunten RhW: 
 

• halfverdiepte stallingsgarage met groene uitstraling; 
• toegankelijke doorgang naar de waterkant met semi-openbare functie; 
• trapsgewijze opbouw van het woongebouw, met aansluiting in massa 

naar de bestaande woningen en hoogte-accent aan waterzijde. 



1e haalbaarheidsstudie (situatie) 

Het programma: 
• 21 2-kamer appartementen voor starters (50 m2 GBO) 
• 38 2-kamer-appartementen voor senioren (55 m2 GBO) 
• 21 3-kamer-appartementen voor senioren (64 m2 GBO) 
• 80 appartementen totaal 



Evaluatie nav feedback 

• 2 scenario’s uitwerken: 
• parkeren op maaiveld, minimaal 60 woningen; 
• parkeren in halfverdiepte bak, minimaal 70 woningen. 

• Rekening houden met input vanuit de omgeving, bouwhoogte lager dan 
stedenbouwkundig akkoord voor gemeente (accent 5-6 lagen); 

• Rekening houden met input gemeente ten aanzien van verdichting. 



Wensen nav feedback (omgeving) 

• Reactie volgt, 1e input al meegenomen in aangepaste massastudie 
 
 



randvoorwaarden nav feedback (gemeente) 

• Te ruime bandbreedte parkeernorm “goedkoop”; 
• Parkeren in garage is financieel niet haalbaar in sociale huur en omgeving 

zonder betaald parkeren; 
• Kadernotitie: parkeeroplossing op eigen terrein; 
 
• Kadernotitie: verdichting niet hoger dan FSI van 1,0; 
• Kadernotitie: bouwhoogte max. 2 tot 3 lagen met hoogteaccent van max. 

5-6 lagen; 
 

• Aanwezige “lucht” rondom terrein niet om-niet aan RhW overdragen ten 
gunste van verdichting en integratie plangebied. 



Ambitie nav feedback (RhW) 

 
• Wens kwalitatief goede omgeving te maken; 
• Wens kwalitatief goede woningen te maken; 
• Wens doelgroep uit woningbehoefteonderzoek te huisvesten; 
• Wens leefbaarheid in de wijk te verhogen; 

 
• Binnen acceptabele financiële- en maatschappelijke rendementseisen… 



Knelpunten nav feedback 

Varianten parkeren in bak, woningaantal ca. 70 appartementen 

Varianten parkeren op maaiveld, woningaantal ca. 60 appartementen 



Analyse nav feedback 

• Reeds bestaand bezit; 
• Eigen grond; 
• Algemeen aanvaarde sociale doelstellingen; 
• Passend bij woningbehoefteonderzoek; 
• In lijn met politieke doelstellingen gemeente Leiderdorp; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

•…en toch is ontwikkeling op deze locatie niet mogelijk? 



Omgeving 

Gemeente 
Rijnhart 
Wonen 

Voorgestelde oplossingsrichting 



Voorgestelde oplossingsrichting 

• Acceptatie vergroten volume 
• Acceptatie verdichten ruimtegebruik 

•Maximale efficiëntie zoeken in 
ontwikkeltraject 

•Acceptatie hogere onrendabele top 
•Minder volume 
 

•Parkeernorm op maat voor doelgroepen & 
huurklassen 

•Parkeren op maaiveld in de omgeving 
•Accepteren hogere verdichting dan FSI=1,0 
•Bijdrage kwaliteit bebouwde omgeving 

Omgeving 

Rijnhart 
Wonen Gemeente 



Voorgestelde oplossingsrichting 

Omgeving 

Rijnhart 
Wonen Gemeente 

Informatieavonde
n & 

klankbordgroep 

Reeds 
opgenomen in 

varianten 

Oprekken kaders & 
randvoorwaarden 

•Maximale efficiëntie zoeken in 
ontwikkeltraject 

•Acceptatie hogere onrendabele top 
•Minder volume 
 

•Parkeernorm op maat voor doelgroepen & 
huurklassen 

•Parkeren op maaiveld in de omgeving 
•Accepteren hogere verdichting dan FSI=1,0 
•Bijdrage kwaliteit bebouwde omgeving 

• Acceptatie vergroten volume 
• Acceptatie verdichten ruimtegebruik 



Voorgestelde oplossingsrichting 

• Verlagen parkeernorm naar 0,95 voor starters cf. rapportage; 
• Verlagen parkeernorm naar 1,20 voor senioren cf. rapportage; 

• Bestaande overcapaciteit in de wijk in te zetten voor nieuwbouw; 
• Parkeren op maaiveld en in openbaar gebied toe te staan; 

 
• Verhogen FSI naar maximaal 2,5; 
• Een bouwhoogte van max 3-4 lagen te accepteren aan de straatzijden; 

 
• De aanwezige gemeentegrond om-niet over te dragen aan RhW voor 

een integrale planaanpak. 



Voorgestelde oplossingsrichting 

Laten we met elkaar kijken of we 
grenzen kunnen verleggen! 



Voorgestelde oplossingsrichting 

 ;  


