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Geacht college, gemeenteraadsleden en overige aanwezigen, 
 
Namens de omwonenden wil ik u aandacht vragen voor de nieuwbouwplannen van Rijnhart 
Wonen met betrekking tot Brittenstein. Hiervoor zijn door de gemeente kaders en 
randvoorwaarden opgesteld. Wij hebben u op 21 juni 2013 over deze kaders ook per brief 
geïnformeerd. Onze brief is u bekend en deze zal ik u dan ook niet voorlezen. Wel wil ik een 
aantal bezwaren hier op tafel leggen. Voor de duidelijkheid wil ik die verdelen in bezwaren 
op het gevolgde proces en bezwaren op de inhoud, de kaders en randvoorwaarden zelf. 
 
Ten eerste het proces 
Van het pleidooi van de commissie Ruimte op 26 september 2012 voor een voortdurend en 
open overleg tussen alle betrokken partijen te weten Rijnhart Wonen, gemeente en 
omgeving is helaas niets terechtgekomen. Ondanks het meerdere malen aandringen van de 
klankbordgroep om betrokken te worden bij het proces rondom het tot stand komen van de 
afspraken, de kaders voor de planvorming, heeft het eerste en tevens enige gezamenlijke 
overleg pas plaats gevonden na 8 maanden, en wel op 27 mei 2013. Dat overleg was 
overigens niet meer dan het aanhoren van de blijde boodschap (‘van het verliefde stel’), 
waarin de gemeente liet weten dat het de “Kaders en Randvoorwaarden” had herzien en op 
een ‘acceptabele’ wijze had opgerekt.  
 
Juist deze kaders zijn vooraf van groot belang voor verdere planvorming. Niet alleen voor 
Rijnhart Wonen, maar juist ook voor alle omwonenden van Brittenstein. Hierin wordt 
aangegeven wat wel en niet in deze bestaande, groene omgeving kan en past. Hierin wordt 
als het goed is en als het enigszins kan, de menselijke maat bepaald. 
 
Vooraf is door zowel Rijnhart Wonen als de gemeente het beeld gewekt dat er waarde werd 
gehecht aan goede afstemming met omwonenden. Dit is belangrijk voor draagvlak. In 
diverse presentaties aan omwonenden, maar ook aan gemeente en politiek werd door 
Rijnhart Wonen zelfs gesproken over een driehoek (Rijnhart Wonen–Gemeente–Omgeving). 
Dat Rijnhart Wonen hierin is geslaagd blijkt mede uit het gemeentelijk document 
‘Brittenstein Kaders en Randvoorwaarden’. Hierin schrijft de beleidsmedewerker van de 
gemeente hierover het volgende: 
 
“… Het is duidelijk dat Rijnhart Wonen het belang van een goed participatieproces met 
omwonenden onderschrijft. Rijnhart Wonen heeft voor de Nieuwbouwlocatie een 
klankbordgroep opgericht als vertegenwoordiging van de omwonenden…” 
 
Waarom dit waardeoordeel van de gemeente ten faveure van Rijnhart Wonen in een 
ambtelijk document? (Het is duidelijk dat …). Hierdoor ontstaat er onterecht, zo blijkt 
achteraf, een gekleurd beeld. Kennelijk is het Rijnhart Wonen gelukt om een beeld te 
schetsen van een sociale projectontwikkelaar, met oog en oor voor de direct omwonenden. 
Beste aanwezigen, dit beeld is onjuist. Inderdaad, er is een klankbordgroep opgericht, maar 



dan alleen voor de bühne. De klankbordgroep voelt zich dan ook misbruikt en lijkt alleen 
maar gevormd om aan de buitenwereld te laten zien hoe ‘betrokken en transparant’ Rijnhart 
Wonen is. 
 
De Gemeente Leiderdorp is verantwoordelijk voor het opstellen van acceptabele kaders voor 
de nieuwbouw. Het kan en mag niet zo zijn dat regels worden opgerekt en uitzonderingen 
op gemeentelijk beleid worden gemaakt, enkel om het één partij naar de zin te maken. 
Waarom heeft de wethouder de omwonenden bewust buiten het overleg gehouden, terwijl 
op 26 september, hier in deze zaal toch was gevraagd om “… voortdurend en open overleg 
tussen alle betrokken partijen…”?  
De klankbordgroep heeft de wethouder meermaals verzocht aan te mogen schuiven bij 
gesprekken over deze kaders. Echter, doordat Rijnhart Wonen dit niet wenste is dit helaas 
nooit gebeurd. De huidige kaders lijken te zijn opgesteld naar een vooropgezet 
nieuwbouwplan van Rijnhart Wonen. Zelfs de communicatie naar uw raad is in het kader van 
het open overleg NB vertrouwelijk verzonden! 
 
Dan kom ik (kort) tot de inhoud 
De belangrijkste bezwaren op de inhoud zijn de toegestane hoogte van de nieuwbouw en de 
parkeernorm, zoals genoemd in de nieuwe opgerekte ‘Kaders en Randvoorwaarden’. Als 
ondanks het tot nu toe misleidende proces, de grenzen voor nieuwbouw beperkt waren 
gebleven tot 3 of 4 woonlagen, dan had  de klankbordgroep, gezien de grote behoefte voor 
sociale woningbouw, daar misschien nog in mee kunnen gaan. Maar een hoogtegrens van 6 
woonlagen aan de Van der Valk Bouwmanweg en 5 woonlagen langs de kant van het water, 
zoals die in de nieuwe opgerekte kaders worden genoemd, zijn absoluut onacceptabel en 
sturen regelrecht aan op een tweede MEAS.  
 
Daarbij wordt er gemakshalve direct weer afgestapt van de onlangs door uw raad 
vastgestelde parkeernorm. Deze wordt verlaagd van 1,4 naar 1,2 en tevens worden 12 
openbare parkeerplaatsen toegerekend aan de het nieuwe Brittenstein. Dit alles om aan de 
doelstelling van Rijnhart Wonen tegemoet te komen en het aantal te realiseren 
appartementen te maximaliseren . Het parkeren, dat nu al een probleem is in de wijk, wordt 
daarmee doorgeschoven naar de toekomst. 
 
Tot slot, wat vragen wij aan college en raad? 
Wij zijn niet tevreden met de opgerekte kaders. Een tweede MEAS zou bij wijze van spreken 
nog passen met deze kaders en dit is voor de omwonenden echt onacceptabel! De 
gemeente is verantwoordelijk voor deze kaders. Wij vragen de gemeente dan ook om een 
belangenafweging. Op dit moment zijn de kaders vooral opgesteld om Rijnhart Wonen ter 
wille te zijn. Er moet echter niet alleen worden gekeken naar de belangen van Rijnhart 
Wonen (en in het verlengde daarvan de toekomstige bewoners), ook de belangen van alle 
omwonenden horen hier nadrukkelijk bij.  
 
Wij willen dat de omgeving vooraf mede inspraak kan hebben op deze kaders. Wij vragen de 
raad om afspraken hierover met het college te maken. Het is aan de wethouder om 
dergelijke afspraken deze keer wel na te komen! 
 
Ik dank u voor uw aandacht. 


