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Geachte gemeenteraadsleden, 

Op 26 september 2012 heeft u in de commissievergadering Ruimte gesproken over de 
Kaders en randvoorwaarden van het nieuwbouwproject Brittenstein. Rijnhart Wonen heeft u 
op 19 september tijdens een presentatieavond meer verteld over haar plannen. Hierbij willen 
wij u informeren over de huidige stand van zaken rondom het project. Wij willen u vragen deze 
informatie vertrouwelijk te behandelen, totdat Rijnhart Wonen haar nieuwbouwplannen tijdens 
een bewonersavond toegelicht heeft. Op deze wijze kan de communicatie zorgvuldig 
ingestoken worden. 

Gesprekken 
De afgelopen periode zijn er gesprekken geweest met Rijnhart Wonen over de kaders en 
randvoorwaarden. Wij zijn hierin nader tot elkaar gekomen, zoals u in de raadscommissie 
Ruimte ook geadviseerd heeft. Dit heeft geleid tot aangepaste kaders en randvoorwaarden. 
Daarnaast heeft Rijnhart Wonen ook een architect in de arm genomen. De architect heeft een 
nieuw verkennend schetsplan gemaakt dat al beter bij de kaders en randvoorwaarden aansluit 
dan de eerdere massastudies. De gemeente heeft er vertrouwen in dat met enkele 
aanpassingen ook een schetsplan binnen de kaders en randvoorwaarden te ontwikkelen is. 
Nu er overeenstemming is over de aangepaste kaders en randvoorwaarden, kunnen 
vervolgstappen gezet gaan worden met de klankbordgroep van omwonenden om het 
schetsplan te ontwikkelen. Rijnhart Wonen gaat de klankbordgroep informeren over de 
aangepaste kaders en randvoorwaarden. De gemeente sluit in ieder geval de eerste keer aan 
bij dit overleg. 
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Aangepaste kaders en randvoorwaarden 
In de bijlage vindt u de aangepaste notitie met kaders en randvoorwaarden. Het betreft de 
volgende wijzigingen: 

- Levensloopgeschikt: 50% van de woningen. In de Woonvisie 'Gewoon lekker wonen' 
wordt gesproken over 100% levensloopgeschikt in de kern. De Brittenstein wordt 
gezien haar locatie niet als 'in de kern' gezien. Toch zijn levensloopgeschikte 
woningen belangrijk in een vergrijzende gemeente, daarom is op basis van het 
beleidsplan van Rijnhart Wonen 50% overeen gekomen. 

- Vuilcontainers: worden uitpandig op eigen kavel opgelost in de vorm van ondergrondse 
vuilcontainers. 

- Parkeren: de parkeernorm van 1,4 blijft gehandhaafd. Wel is overeen gekomen dat 1,2 
op eigen kavel gerealiseerd moet worden en 0,2 voor toekomstige groei buiten de 
eigen kavel gezocht mag worden (de huidige Brittenstein kent geen parkeren op eigen 
terrein). De parkeerplaatsen voor toekomstige groei hoeven niet direct gerealiseerd te 
worden, conform het parkeerbeleid. Wel moet de ruimte gereserveerd worden voor 
deze parkeerplaatsen om ze in de toekomst aan te kunnen leggen. Dit betekent dat de 
parkeerplaatsen ook in het bestemmingsplan opgenomen moeten worden om zo de 
ruimte te reserveren. Indien de parkeerplaatsen niet direct gerealiseerd worden, 
moeten er goede afspraken gemaakt worden over wanneer deze wel aangelegd 
moeten worden. Hiervoor zijn parkeermetingen van belang. 
Parkeren in de ecologische verbindingszone GEHS is niet gewenst en ook niet 
noodzakelijk. De ruimte kan mogelijk gevonden worden in de groene strook tussen de 
Van der Valk Boumanweg en de parallelweg. Met Rijnhart wonen en de 
klankbordgroep kunnen de mogelijkheden nader onderzocht worden. 

- FSI: er is vanuit stedenbouw nogmaals naar de FSI gekeken. Een gebouw moet in zijn 
omgeving bekeken worden, daarom is een heroverweging gemaakt. Door bij de FSI uit 
te gaan van de wegas/wateras, wordt het grondvlak groter en daalt daarmee de FSI. 
De FSI-waarde 1,0 moet overigens niet als harde waarde gezien worden. Een FSI van 
net boven de 1,0 (tot ca. 1,2) is goed mogelijk op deze locatie. De ruimtelijke en 
stedenbouwkundige kwaliteit van het plan is hierin leidend. 

Ook is de tekst in de notitie hier en daar verduidelijkt: 
- Bouwhoogte: aan de waterzijde is iets meer hoogte mogelijk, specificatie van 4 tot 5 

lagen. 
- Rooilijnen: de Brittenstein ligt op een knip tussen twee verschillende rooilijnen langs de 

Van der Valk Boumanweg. Een van beide rooilijnen moet bij benadering gevolgd 
worden. 
Groen: Rijnhart Wonen is voornemens om natuurvriendelijke oevers te realiseren. De 
ruimtelijke kwaliteit rondom het bouwplan is belangrijk. Niet alleen parkeren moet 
opgelost worden, ook moet er voldoende ruimte zijn voor groen. Het plantsoen aan de 
noordzijde zal mogelijk niet in z'n geheel behouden kunnen blijven om het parkeren op 
te lossen. Het vinden van een goede balans hierin is belangrijk. Een goede overgang 
naar de bestaande bebouwing blijft hierbij een aandachtspunt. 

Wij streven een plan na dat ruimtelijk verantwoord is, kwaliteit heeft en met voldoende ruimte 
voor groen en parkeren. 



Sloop huidige gebouw 
Rijnhart Wonen heeft een pas op de plaats gemaakt met haar plannen. Zij heeft daarom het 
huidige gebouw de Brittenstein onderzocht op mogelijkheden voor tijdelijke verhuur, dit blijkt 
financieel echter niet haalbaar te zijn. Door de insteek om in eerste instantie zo snel mogelijk 
te willen slopen na herhuisvesting van alle bewoners, zijn voorzieningen met vrij drastische 
maatregelen afgesloten. Daarnaast speelt hier ook het rijksbeleid met de verhuurdersheffing 
een rol. De verhuurdersheffing gaat over alle woningen, dus ook de Brittenstein. Voor het 
totale plaatje worden de kosten voor het voortzetten van de exploitatie te hoog. Rijnhart 
Wonen is voornemens om na zorgvuldige communicatie het pand op korte termijn te slopen. 

Wij gaan er vanuit dat u met deze brief een goed zicht heeft gekregen op de laatste stand van 
zaken met betrekking tot project Brittenstein. Zodra meer bekend is over de 
nieuwbouwplannen en planning hier omtrent, zullen wij u informeren. 
Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met 
Petra de Goei van de afdeling Beleid. Zij is op maandag tot en met donderdag bereikbaar via 
telefoonnummer 071 54 54 830 of per email pdegoei@leiderdorp.nl 

A.H. Schouten 
secretaris 

H. Schouten 
burgemeester 
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