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Geachte leden van de raad, 

 

Op 26 september 2012 zijn de kaders en randvoorwaarden die de gemeente Leiderdorp heeft opgesteld 

voor de nieuwbouwplannen van Rijnhart Wonen op de locatie Brittenstein, in de Commissie Ruimte van 

uw raad  besproken. Tijdens deze vergadering heeft een vertegenwoordiging van de klankbordgroep 

haar zorg uitgesproken over deze kaders en randvoorwaarden. Met name de te verwachten 

parkeeroverlast, plangrenzen en bebouwingshoogten waren punten van grote zorg. Tijdens deze 

vergadering heeft de commissie aangegeven groot belang te hechten aan draagvlak. Zij heeft dan ook 

bij het college gepleit voor een “… voortdurend en open overleg tussen alle betrokken partijen..”.  

 

Na deze commissievergadering heeft de klankbordgroep op eigen initiatief op 1 oktober 2012 een 

gesprek gehad met Wethouder Zilverentant. Daarbij is andermaal gepleit om de omwonenden tijdig te 

informeren te betrekken bij de nieuwe concept „kaders en randvoorwaarden‟, zodanig dat de omgeving 

nog inspraak zou hebben. Afgesproken is toen dat de gemeente de omwonenden tijdig zou informeren 

en dat inspraak te allen tijde mogelijk moest zijn.  

Aansluitend daaraan heeft ook overleg plaats gevonden met Rijnhart Wonen. Daarbij is afgesproken dat 

er open en transparant met elkaar zou worden gecommuniceerd en men elkaar op de hoogte zou 

houden van alle belangrijke documentatie die er circuleert. Tijdens deze bijeenkomst werd door Rijnhart 

Wonen ook aangegeven om het proces te vertragen en niet tot sloop in oktober 2012 over te gaan. Dit 

alles in het kader van een zorgvuldige planvorming en betrokkenheid van de omwonenden in het 

proces. 

 

Op 30 november 2012  ontvingen wij bericht van Rijnhart Wonen dat zij, gezien het grote verschil in 

uitgangspunten van Rijnhart Wonen en wensen vanuit de omgeving, toch besloten had om eerst met de 

gemeente in overleg te gaan over de grenzen waarbinnen een acceptabele „verdichting‟ kon worden 

gerealiseerd. Dit overleg zou pas plaatsvinden in januari 2013, waarna wij als klankbordgroep zouden 

opschakelen bij verdere gesprekken.  

 

Op 13 december 2012 hebben wij als klankbordgroep een reactie gestuurd aan Rijnhart Wonen en 

andermaal erop aangedrongen dat wij graag mee wilde participeren in het overleg met de gemeente. 

Rijnhart Wonen heeft op 3 januari 2013 als reactie opnieuw aangegeven dat zij er de voorkeur aan gaf 

om eerst met de gemeente in overleg te gaan over de kaders en randvoorwaarden. Dit in tegenstelling 

tot wat zij eerder had beloofd en voorgesteld, namelijk het zo belangrijke driehoeksoverleg tussen de 

Omgeving – Gemeente – Rijnhart Wonen. 

 



Kennelijk koos ook het college voor die aanvliegroute en is hiermee voorbij gegaan aan uw verzoek tot 

een open overleg met alle betrokkenen. De klankbordgroep is nadien namelijk nimmer uitgenodigd om 

bij dit overleg aan te schuiven, dan wel enige inspraak te hebben, hetgeen door Wethouder Zilverentant 

eerder aan ons was voorgehouden. 

 

Daarna is het stil geworden en hebben wij uiteindelijk in februari 2013 zelf het initiatief genomen en 

Rijnhart Wonen gevraagd of er al nieuwe ontwikkelingen waren en of er al behoefte was aan overleg.  

Hierop kwam geen reactie. Tevens hebben wij het initiatief genomen om in gesprek te gaan met de 

wethouder Zilverentant over deze kwestie. Uiteindelijk bleek het pas op 18 maart mogelijk om de 

wethouder te spreken. In dit gesprek hebben wij onze bezorgdheid uitgesproken over het proces en de 

wijze waarop met de belangen van de omwonenden werd omgegaan. Van enig overleg over de 

nieuwbouwplannen met de klankbordgroep was tot op dat moment nog steeds geen sprake geweest. 

Wethouder Zilverentant gaf aan dat dit niet de bedoeling was en beloofde dat er spoedig overleg zou 

komen.  

 

Direct na deze bijeenkomst ontving de klankbordgroep een uitnodiging van Rijnhart Wonen voor een 

bespreking op 8 april 2013 op hun kantoor. Tijdens deze bespreking werd ons in het kort geschetst dat 

er nog steeds overleg plaatsvond met de gemeente over de plannen en dat er nog geen nieuw plan 

was. Tevens werd ons in deze bespreking een concept sloopbestek uitgereikt waarop wij tot 19 april 

2013 onze reactie konden leveren. Rijnhart Wonen was namelijk voornemens om in de periode  tussen 

26 april en 4 mei een bijeenkomst te beleggen voor omwonenden waarin uitleg zou worden gegeven 

over de sloop. Er was zo voldoende tijd om onze punten te bespreken en te verwerken.  

Diezelfde week ontvingen wij echter al een uitnodiging voor de bijeenkomst voor omwonenden op  

22 april 2013. Dit was minimaal een week eerder dan gepland (en slechts 3 dagen na onze reactie 

termijn op het sloopbestek). Er was dus geen tijd meer om ons een terugkoppeling te geven op onze 

inhoudelijke reactie op het sloopbestek. Tijdens deze bewoners bijeenkomst moesten ook wij, als 

klankbordgroep, vernemen welke aanbevelingen van ons wel en niet waren overgenomen door Rijnhart 

Wonen. Naar aanleiding hiervan hebben wij op 3 mei 2013  een brief gezonden aan Rijnhart Wonen met 

een kopie aan de wethouder Zilverentant (zie bijlage) waarin wij ons ongenoegen hebben geuit over de 

wijze waarop er tot op dat moment in het gehele proces met de belangen van de omwonenden werd 

omgegaan. Van enig overleg met de omwonenden (lees klankbordgroep) was tot nu toe nog steeds (en 

stelselmatig) geen enkele sprake geweest.   

 

Na deze brief van 3 mei is de klankbordgroep opnieuw bij Rijnhart Wonen op kantoor uitgenodigd om op 

maandag 27 mei 2013 te samen met, wethouder Zilverentant en beleidsmedewerker mw. P. de Goeij.in 

gesprek te gaan. Tijdens dit eerste gezamenlijke overleg werd ons „medegedeeld‟ dat de gemeente en 

Rijnhart Wonen tot overeenstemming waren gekomen over „herziene‟ kaders en randvoorwaarden, 

waarbij onze vrees werd bevestigd en wij geconfronteerd werden met een onacceptabele oprekking van 

de eerder in uw commissie besproken kaders en randvoorwaarden: 

 

 Er wordt afgeweken van de in uw raad in 2012 vastgestelde parkeernorm van 1,4. Deze wordt 

verlaagd naar 1,2 en de ontbrekende 0,2 moet in de toekomst en „ergens in de omgeving‟ worden 

gevonden. 

 Twaalf „openbare‟ langsparkeerplaatsen in de Brittenburg worden toegekend aan het nieuwe 

Brittenstein en hoeven niet op eigen terrein worden aangelegd. 

 Ten behoeve van de fsi worden de plangrenzen verlegd vanaf de erfgrens tot de as van de weg.  



 Aan de waterzijde is een bouwhoogte tot 5 bouwlagen acceptabel en aan de zijde van de Van der 

Valkbouwmanweg zelfs een hoogte van 6 bouwlagen. 

 De rooilijn aan de Van der Valkbouwmanweg wordt verlegd.  

 

Daarbij is er door de gemeente bewust voor gekozen om deze oprekking van de kaders en 

randvoorwaarden zonder overleg met de omwonenden te laten plaatsvinden. De „herziene kaders en 

randvoorwaarden‟ zijn gedateerd op 2 april, terwijl Rijnhart Wonen ons in het overleg op 8 april (dus 6 

dagen later), nog gezamenlijk overleg in het vooruitzicht heeft gesteld! De kaders zijn vervolgens op 9 

april 2012, N.B. vertrouwelijk naar uw raad gestuurd, zodat de klankbordgroep daarvan geen kennis 

kon nemen.  

 

Samengevat kan worden gesteld dat van het door de Commissie Ruimte zo vurig gewenste open 

overleg tussen alle betrokkenen helemaal niets is terecht gekomen. In tegenstelling tot eerdere 

toezeggingen door wethouder Zilverentant is er vanuit het college bewust ervoor gekozen om de 

omwonenden buiten spel te zetten bij de vaststelling van de nieuwe kaders en randvoorwaarden. 

Kaders en randvoorwaarden die zodanig zijn opgerekt dat dit zal leiden tot een onleefbare 

woonomgeving. Er wordt nu al gesproken over een tweede MEAS. Nu dit complex uit de grond verrijst 

kan iedereen zien welke schaalvergroting dit tot gevolg heeft. Het was juist de eigen partij van 

wethouder Zilverentant die in haar verkiezingsprogramma geen grootschalige nieuwbouwprojecten 

wenste in de gemeente Leiderdorp.  

 

Het is voor ons uiterst teleurstellend om te zien hoe ieder overleg en aangeboden medewerking vanuit 

de omwonenden stelselmatig wordt tegen gewerkt. Wij doen dan ook een dringend appel op u of uw 

Commissie Ruimte om niet in te stemmen met deze nieuwe kaders en randvoorwaarden en zeker geen 

verklaring van geen bedenkingen af te geven. Eerst dient door het college gehoor te worden gegeven 

aan uw oproep tot „open‟ overleg met de omgeving over deze nieuwe kaders en randvoorwaarden en 

waar nodig dienen deze te worden aangepast. Deze herziene kaders vormen het uitgangspunt van de 

nieuwbouwplannen. Zolang deze kaders en randvoorwaarden niet worden bijgesteld achten wij het niet 

zinvol om verder overleg te voeren met Rijnhart Wonen over de verdere planuitwerking omdat er bij de 

omwonenden geen draagvlak voor is.  

 

Het moge in ieder geval duidelijk zijn dat het college in dit dossier tot op heden op een uiterst 

bedenkelijke wijze is omgegaan met de belangen van haar inwoners en dat Rijnhart Wonen op geen 

enkele wijze rekening houdt met de omwonenden.  

 

Vertrouwend u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

De Klankbordgroep Brittenstein. 

 

Anita van Sandijk (Brittenburg, even nummers) 

Annemieke van Vondelen (Brittenburg, oneven nummers) 

Corneel Barendse (Brittenburg, even nummers) 

Rob Galavazi (Tollenearsingel) 

Henk Segijn (Tollenearsingel) 

Jos Hoogzaad (van der Valk Bouwmanweg) 

Edwin Brussee (Bomenstichting / Boekenburg) 

Hans Jansen (Buurtvereniging De Steinen) 
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