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Kort geleden ontving ik bovengenoemde brief.  
De klankbordgroep klaagt over een gebrekkige communicatie met zowel Rijnhart Wonen als de 
gemeente. Verder lijken de kaders welke zijn afgesproken tijdens de commissievergadering 
verder te worden opgerekt dan afgesproken waardoor er minder parkeerruimte wordt 
gerealiseerd en een verdere aanslag op de groene omgeving plaatsvindt.  
De commissie is nog niet in de gelegenheid geweest hierover met het college van gedachten te 
wisselen. Een en ander leidt bij de fractie van D66 tot onderstaande vragen.  
 
1. Deelt het college de visie van de klankbordgroep dat zij te weinig betrokken is bij de 
planvorming en het planvormingsproces?  
 
Antwoord: 
In het ontwikkeltraject zijn de rollen verdeeld: de gemeente geeft de kaders en randvoorwaarden 
mee aan de ontwikkelaar Rijnhart Wonen. De ontwikkelaar is verantwoordelijk voor planvorming 
waarbij ze de omwonenden betrekt. De plannen moeten ontwikkeld worden binnen de 
meegegeven gemeentelijke kaders en randvoorwaarden. De gemeente toetst het plan uiteindelijk 
aan de kaders en randvoorwaarden vanuit haar publiekrechtelijke taak.  
 
In opdracht van de raadscommissie Ruimte zijn de kaders en randvoorwaarden aangepast, 
hierin zijn zowel de presentatie van Rijnhart Wonen als de inspreekreactie van de 
klankbordgroep aan de raad meegewogen. 
 
Volgens Rijnhart Wonen is met de klankbordgroep over hun betrokkenheid en binnen welke 
kaders zij mee kunnen participeren gecommuniceerd. De communicatie hierover lijkt echter niet 
goed te lopen, de klankbordgroep blijft hier andere verwachtingen in houden.  



 

 

De klankbordgroep is naar onze mening door Rijnhart Wonen in het planvormingsproces 
betrokken.  Op bepaalde momenten in het proces is dit in onze optiek minder goed verlopen. De 
gemeente heeft hier gesprekken over gehad met de klankbordgroep en hun zorgen zijn 
besproken met Rijnhart Wonen. Dit zorgpunt is een regelmatig terugkerend agendapunt in het 
bestuurlijk overleg. Daarnaast zijn wij van mening dat de lange tijdsduur tussen de 
raadscommissie in september en de aangepaste kaders en randvoorwaarden het proces (en de 
communicatie) met de klankbordgroep niet ten goede is gekomen. En ook de gemeente had 
achteraf gezien, vanwege de verwachtingen van de klankbordgroep, nog duidelijker moeten zijn 
over haar rol. 
 
2. Als het antwoord op de vorige vraag negatief is kan het college dan aangeven op welke 
onderdelen de analyse van de klankbordgroep onjuist is?  
 
Antwoord: 
Zie antwoord bij vraag 1. 
 
3. De raad heeft op 27 november 2012 van het college een vertrouwelijke brief ontvangen over 
dit onderwerp en er is in het raadsinformatiesysteem ook een concept over herschreven kaders 
terug te vinden. Wanneer is het college voornemens deze vertrouwelijkheid op te heffen en 
daarover met de commissie te spreken?  
 
Antwoord: 
De brief van 9 april 2013 en de bijlage ‘Brittenstein - kaders en randvoorwaarden, herziene versie 
2 april 2013’ zijn na de bespreking hiervan op 27 mei met de klankbordgroep op 28 mei 
openbaar in het RIS gezet. Er is dus niet gewacht op een bewonersavond van Rijnhart Wonen, 
zoals in de brief vermeld, omdat deze avond niet op korte termijn gepland werd. 
De eerdere brief van 27 november 2012 betreft informatie die alleen voor raadsleden is bedoeld 
en is daarom niet openbaar. 
 
4. Zijn de conclusies van de klankbordgroep over de inhoud van een nadere overeenkomst 
tussen de gemeente en Rijnhart wonen juist?  
 
Antwoord: 
Nee, het betreft geen nadere overeenkomst. De gemeente heeft de aangepaste kaders en 
randvoorwaarden aan Rijnhart Wonen voorgelegd. Rijnhart Wonen heeft hiervoor de tijd 
genomen, en na een verkennende schets heeft Rijnhart Wonen geconcludeerd dat zij met deze 
kaders en randvoorwaarden uit de voeten kan. De gemeente heeft naar aanleiding van deze 
schets de overtuiging dat Rijnhart Wonen op de goede weg zit en er met nog wat aanpassingen 
een goed plan binnen de kaders en randvoorwaarden ontwikkeld kan worden. En in die zin is er 
‘overeenstemming’ over de kaders en randvoorwaarden. 
De geschetste aangepaste kaders en randvoorwaarden in de brief van de klankbordgroep zijn 
overigens niet geheel correct weergegeven. Wij verwijzen u hiervoor naar de brief aan de raad 
van 9 april 2013 en de herziene notitie met kaders en randvoorwaarden. 
 
5. Als het antwoord op de vorige vraag bevestigend is kan het college dan ingaan op de vraag 
waarom hierover niet, vooraf, met de klankbordgroep is gesproken.  
 
Antwoord: 
Nvt. 
 
6. Is het college bereid vanaf heden klankbordgroep én Rijnhart Wonen in alle openheid mee te 
nemen in het planvormingsproces?  
 
Antwoord: 



 

 

Rijnhart Wonen is als ontwikkelaar en grondeigenaar verantwoordelijk voor het 
planvormingsproces en de communicatie met de omwonenden. Zoals de portefeuillehouder in de 
Commissie Ruimte in september 2012 aangaf: Wij observeren en monitoren het proces tussen 
klankbordgroep en Rijnhart Wonen. Daarna komt een formeel traject met inspraak en dan heeft 
de gemeente een leidende rol. 
 


