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Bijlage 1 

Uitkomst klankbordsessies Brittenstein 

Rijnhart Wonen (RW), klankbordgroep (KBG) en gemeente hebben sinds vorige zomer een aantal overleggen cq. ‘klankbordsessies’ gehad over de 

nieuwbouw op de Brittensteinlocatie. Het doel van deze sessies was om met elkaar de mogelijkheden voor nieuwbouw te verkennen vanuit de verschillende 

wensen en belangen van de partijen. 

De kaders en randvoorwaarden van augustus 2012 en april 2013 zijn tijdens deze sessies bewust niet uitvoerig besproken. Er is gefocust op een aantal 

belangrijke thema’s die tijdens de eerste klankbordsessie met elkaar geformuleerd zijn en om hiermee de mogelijkheden van een plan te onderzoeken (zie 

bijlage A). Bij de belangrijkste thema’s is uitvoerig stil gestaan. Hier zijn adviezen op gegeven vanuit de klankbordgroep. De andere thema’s zijn volgens de 

partijen van belang, maar betreffen de nadere uitwerking van de plannen(lichtgrijs weergegeven in bijlage A), waar in een vervolgfase verder over 

gesproken zal  worden. 

Er zijn aan de hand van een maquette meerdere mogelijkheden bekeken, waaronder een compact gebouw en een variant met 2 losse gebouwen. De variant 

met 2 losse gebouwen heeft voor alle partijen de voorkeur. De hoogte en massa bij deze variant is opgesplitst in 3 scenario’s met verschillende hoogten (zie 

schetsen in bijlage B). In onderstaande tabel zijn de 3 scenario’s weergegeven met opmerkingen vanuit de gemeente per thema en de adviezen en 

zienswijzen van de klankbordgroep en Rijnhart Wonen: 

 Zienswijze gemeente  Adviezen/zienswijzen KBG en RW 

 Scenario 1 
61 woningen 

Gebouw A: 4-5-6 
lagen 

Gebouw B: 3-5 lagen 

Scenario 2 
56 woningen 

Gebouw A: 4-5 lagen 
Gebouw B: 3-4 lagen 

Scenario 3 
48 woningen 

Gebouw A: 3-4 lagen 
Gebouw B: 3-4 lagen 

  

Hoogte, massa 
Bezonning, rooilijn 

+/- 
Locatie kan de 

hoogte en massa 
hebben, maar door 

hoeveelheid 
woningen is er 
onvoldoende 

ruimte op de kavel 

+ 
Maximale variant. 

Gezien doelgroepen 
starters en senioren 
en kleine woningen 

lijkt aanleg 
parkeerplaatsen 

voor de toekomst 

++ 
Door hoeveelheid 

woningen voldoende 
ruimte op kavel voor 
groen en  parkeren. 

 KBG: Hoogte en massa blijft bezwaarlijk. Hoogte en massa gebouw zijde 
plantsoen (gebouw B) met 3-4 lagen is akkoord, advies om gebouw 
zijde Van der Valk Boumanweg 4 lagen te maken (scenario 3). 
RW: heeft bij gebouw B de 5e laag laten vervallen en bij gebouw A de 6e 
laag (hoogteaccent), waarbij terug werd gegaan van totaal 61 naar 56 
woningen (resp. scenario 1 en 2). 
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voor groen en 
parkeren, tenzij er 

ondergronds 
parkeren wordt 

gerealiseerd.   

niet noodzakelijk. 
Mocht dit toch 

noodzakelijk zijn, 
dan blijft er weinig 
groen op de kavel 

over. 

Groen - 
Staat sterk onder 

druk door 
parkeren. 

+/- 
Met name veel 

ruimte voor 
parkeren op de 

kavel. Parkeren voor 
toekomst gaat ten 

koste van 
groenkwaliteit op 

kavel. 

+ 
Voldoende ruimte 

voor groen. 

 KBG: er is voldoende aandacht voor groen in het schetsplan. 
Opgemerkt wordt dat bij minder woningen minder parkeerplaatsen 
nodig zijn en is er meer ruimte voor groen. 
RW: uitgangspunt zoveel mogelijk handhaving bestaande bomen en 
beplanting (treurwilg en bomen plantsoen noordzijde). 

Water  +/- 
In alle varianten zal 

vijver kleiner 
moeten worden 
om programma 

mogelijk te maken. 

+/- 
In alle varianten zal 

vijver kleiner moeten 
worden om 

programma mogelijk 
te maken. 

+/- 
Onderzocht moet 

worden of iets meer 
van de vijverpartij 

behouden kan 
worden. 

 KBG: Door gebouw in water, verdwijnt er een oever. KBG spreekt sterke 
wens uit om van de rest van de oevers af te blijven. Het liefste zou zij de 
vijver in de huidige vorm willen handhaven. 
RW: voor een optimaal plan en ruimte voor realisatie van voldoende 
parkeerplaatsen is het noodzakelijk om gebouw A in het water te 
plaatsen. 

Parkeren 
(norm 1,4 incl. 0,2 
voor toekomstige 
behoefte die later 
gerealiseerd mag 
worden) 

- 
Niet alles op eigen 
kavel te realiseren. 

+/- 
Parkeren geheel op 
kavel te realiseren, 

toekomstig parkeren 
gaat ten koste van 

groen. 

+ 
Parkeren goed op 
kavel op te lossen. 

 KBG: adviseert invulling op kavel zelf, toekomstgericht en volgens de 
parkeernorm 1,4. 
RW: 0,2 toekomstige groei elders alloceren in verband met behoud van 
de groenkwaliteit op de kavel. 

Verkeer, veiligheid, 
ontsluiting, 
lichtinval 

+ 
In alle scenario’s 

goed op te lossen. 

+ 
In alle scenario’s 

goed op te lossen. 

+ 
In alle scenario’s 

goed op te lossen. 

 KBG: verkeer en veiligheid moet aandachtspunt zijn bij nieuwbouw. 
Graag aandacht voor inschijnen van lampen en ontsluiting 
parkeerterrein. 
RW: ontsluiting op advies KBG verplaatst naar Van der Valk 
Boumanweg. Maatregelen, zoals bijv. beplanting om inschijnen van 
lampen te voorkomen. 
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Parkeren en verkeer 

Voor parkeren is het goed om een kanttekening te plaatsen. Voor sociale woningbouw wordt uitgegaan van een parkeernorm van 1,4. Deze norm is 

opgebouwd uit: 0,9 bewoners, 0,3 bezoekersparkeren en 0,2 voor de toekomstige behoefte.  

De gemeente verwacht dat de parkeernorm van 1,2 voldoende zal zijn bij dit nieuwbouwproject en dat de 0,2 parkeernorm voor de toekomstige behoefte 

niet noodzakelijk zal zijn. Dit is gebaseerd op de doelgroepen waarvoor Rijnhart Wonen wil bouwen (starters en senioren, die vaak een lager autobezit 

hebben), in combinatie met kleine woningen (50-60 m2). De parkeernorm is echter 1,4. De toekomstige parkeerbehoefte (0,2) hoeft volgens het 

parkeerbeleid niet gelijk gerealiseerd te worden, maar moet wel gereserveerd worden. 

Het advies van de klankbordgroep is om het parkeren geheel op eigen kavel op te lossen en niet gedeeltelijk buiten de kavel, wat de voorkeur van Rijnhart 

Wonen heeft. De gemeente gaat er vanuit dat alle parkeerplaatsen, inclusief toekomstige behoefte, op de kavel opgelost worden, zoals opgenomen in de 

kaders en randvoorwaarden van augustus 2012. Conform kaders en randvoorwaarden worden de langsparkeerplaatsen hierbij toegerekend aan 

Brittenstein. 

De klankbordgroep heeft aangegeven dat er een hoge parkeerdruk in de buurt ervaren wordt. Metingen uit het parkeerbeleid bevestigen dit voor een 

tweetal straten, omliggende straten kunnen dit in principe opvangen. Met de nieuwbouw van Brittenstein wil de gemeente gelijktijdig 

herbestratingswerkzaamheden in de buurt uitvoeren. Hierbij kunnen ook extra parkeerplaatsen aangelegd worden om de parkeerdruk te verlagen. 

Met betrekking tot verkeersveiligheid is breder gekeken naar de omgeving. Om zicht en veiligheid te verbeteren is afgesproken dat in overleg met 

omwonenden een groenstrook vervangen gaat worden op de kruising Van der Valk Boumanweg-Tollenaersingel. Indien er voldoende budget beschikbaar 

komt, kunnen in het kader van duurzaam veilig kunnen nog andere maatregelen onderzocht worden. 

 

Financiële haalbaarheid  

De ontwikkelaar zal het plan moeten kunnen financieren. Sociale woningbouw is geen winstgevende activiteit, dus een optimaal plan is voor Rijnhart Wonen 

van belang. Rijnhart Wonen heeft een motivering voor de nieuwbouwplannen aangeleverd (zie bijlage C) en ze heeft daarnaast haar kostenopbouw  

vertrouwelijk ter beschikking gesteld ter motivering van de financiële haalbaarheid (zie geheime bijlage D). 
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In de geheime kostenopbouw is onderscheid gemaakt tussen een grondexploitatie en opstalexploitatie. De drie scenario’s (61 woningen, 56 woningen en 48 
woningen) zijn apart doorgerekend. Voor de berekening van de inrichtingskosten terrein en bouwkosten in de opstalexploitatie heeft Rijnhart Wonen een 
extern adviesbureau gevraagd.  
 
Elk scenario heeft een negatief projectresultaat. Dit is ook te verwachten bij een project met enkel sociale woningbouw (goedkoop en middeldure klasse). 
 
Uitgangspunt van Rijnhart Wonen is een neutrale grondexploitatie. Dit is bij geen van de scenario’s haalbaar ook niet als de benodigde gemeentegrond om 
niet door gemeente aan Rijnhart Wonen zou worden overgedragen, wat een suggestie van Rijnhart Wonen is. 
Rijnhart Wonen geeft aan bij het scenario van 56 woningen te verwachten tot een haalbaar project te komen. 
 
Na toetsing (zowel intern als extern) is de gemeente van oordeel dat er geen aanleiding is om de grondoverdracht om niet te laten plaatsvinden. Los van het 

feit dat dit niet mogelijk is in verband met ongeoorloofde staatssteun. Overigens staan de kosten voor de grond niet in verhouding tot het totale negatieve 

projectresultaat. 

De gemeente ziet voldoende ruimte/optimalisatiemogelijkheden in de opstellingen van de grondexploitatie, opstalexploitatie en de uitgangspunten van 

Rijnhart Wonen. Gelet op deze optimalisatiemogelijkheden is de gemeente niet overtuigd dat met 56 woningen een haalbaar project kan worden 

gerealiseerd (stelling Rijnhart Wonen) maar met 48 woningen niet. Bij 48 woningen betekent het natuurlijk wel dat de gemiddelde kosten per woning 

duurder uitvallen, waardoor er minder ruimte is om in andere projecten te investeren. 

 

Conclusie 

In de tabel hierboven zijn drie scenario’s geschetst. De gemeente heeft de adviezen en zienswijzen van de klankbordgroep en Rijnhart Wonen afgewogen. 

De gemeente heeft een belang bij realisatie van sociale woningbouw, maar heeft ook de verantwoordelijkheid dat er een ruimtelijk en stedenbouwkundig 

goed plan wordt gerealiseerd met oa. voldoende groen en parkeerplaatsen. De hierboven benoemde thema’s staan met elkaar in verband: minder 

woningen betekent minder massa, minder parkeerplaatsen en meer groen. Er is een optimaal plan nodig waar deze onderdelen met elkaar een goede 

balans hebben. 

Kaders en randvoorwaarden 

De scenario’s zijn getoetst aan de kaders en randvoorwaarden. Zoals toegelicht in bovenstaande  tabel voldoet scenario 1 niet aan de uitgangspunten voor 

parkeren en groen en is scenario 2 een zeer maximale variant met betrekking tot parkeren en groen. De scenario’s voldoen aan de uitgangspunten voor 

hoogte, stedenbouwkundig  zijn scenario 2 en 3 te kwalitatief te verbeteren.  



5 
 

In de kaders en randvoorwaarden is opgenomen dat de locatie een FSI van maximaal 1,0 krijgt. Dat betekent dat het vloeroppervlak van gebouw even groot, 

maar niet meer mag zijn dan het grondoppervlak waarop het wordt ontwikkeld. In de oorspronkelijke kaders werd gesproken van de ‘kavel’, maar dat was 

geen goede definitie. Alle scenario’s liggen boven de 1,0 als voor het grondoppervlak alleen naar het grondeigendom wordt gekeken (ca. 1,16 t/m 1,43). 

Daarom is de definitie van het grondoppervlak later beter gedefinieerd, en toegevoegd dat het om een bepaling van de FSI op bouwblokniveau moet gaan. 

Als de vergelijking wordt gemaakt op basis van het ‘bouwblok’ dan ligt enkel het scenario met 61 woningen boven de 1,0. De andere scenario’s hebben een 

FSI van minder dan 1,0. Het voorkeursscenario heeft een FSI van ca. 0,92. 

In de kaders en randvoorwaarden van augustus 2012 is 100 % levensloopbestendigheid opgenomen. Voor starterswoningen is de investering in 

levensloopgeschikt niet logisch. Woningen met kleine plattegronden krijgen met levensloopgeschikte woningen brede gangen en grote sanitaire ruimtes, dit 

gaat ten koste van de leefruimte van woon- en slaapkamers. Voor starterswoningen is dit voor de bewoner en gezien de extra investering in de woning niet 

wenselijk. Gezien de locatie van Brittenstein ten opzichte van voorzieningen is 100% ook niet logisch. Daarom wordt uitgegaan van levensloopbestendige 

woningen voor de seniorenwoningen. Rijnhart Wonen gaat in haar beleid uit van 50% levensloopgeschikt. 

 Scenario 1 met 61 woningen is wat de gemeente betreft geen reëel scenario. Het belang voor sociale woningbouw kan niet  betekenen dat  het 

parkeren niet op eigen kavel  te realiseren is (naast de toekomstige parkeerbehoefte van 0,2 past ook de overige 1,2 niet volledig op de kavel zonder 

vermindering van de gewenste groenkwaliteit). Ondergronds parkeren is voor sociale woningbouw financieel niet haalbaar. 

 Bij scenario 2 is het mogelijk  om al het parkeren (norm 1,4) op de kavel op te lossen. De toekomstige parkeerbehoefte kan gereserveerd worden op de 

kavel, dit gaat echter wel ten koste van de groenkwaliteit. De gemeente verwacht overigens dat de parkeernorm voor de toekomst (0,2) niet 

gerealiseerd hoeft te worden. Dit scenario betreft wel een maximale variant mbt de hoeveelheid ruimte voor parkeren en groen op de kavel, ook zonder 

invulling van 0,2 parkeren voor de toekomst. 

 Bij scenario 3 is er door minder woningen meer ruimte voor kwaliteit op de kavel. De parkeernorm van 1,4 is goed in te passen, zonder dat de 

groenkwaliteit  hier sterk onder lijdt, zoals bij scenario 2 het geval is. Bij de nadere uitwerking zou bekeken kunnen worden of de vijverpartij iets groter 

kan blijven. 

De plannen moeten nog verder uitgewerkt worden. Het schetsplan in bijlage B  geeft een indicatie waar aan gedacht kan worden voor de herontwikkeling 

met twee losse gebouwen. Water- en groencompensatie, maar ook milieuonderzoek moeten door Rijnhart Wonen  nog nader bekeken gaan worden. De 

gemeente heeft als uitgangspunt voor parkeren dat alle parkeerplaatsen, inclusief toekomstige behoefte, op de kavel opgelost worden. Zij ziet geen 

noodzaak om hiervan af te wijken. In het belang van sociale woningbouw zal de vijver aangepast moeten worden. 

Qua stedenbouw hebben de getrapte lagen van de twee gebouwen een mooie aanblik (scenario 1). Voor scenario 2 en 3 wordt uitgegaan van minder 
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woonlagen, waardoor gebouw A de getrapte laag met het hoogteaccent mist en wat massaler oogt. Scenario 3 geeft de minste spanning op de kavel qua 

ruimte voor parkeren en groen, scenario 2 is een behoorlijk maximale variant qua invulling van de ruimte op de kavel. 

Tussenscenario 2a 

We zijn van mening dat een aanvullend ‘tussenscenario’, genoemd scenario ‘2a’, ruimtelijk de beste oplossing is. Hierbij wordt gebouw A aangepast, waarbij 

de 5e laag niet bijna een hele laag omvat, maar een hoogteaccent (zoals bij scenario 1, maar dan met een bouwlaag minder), waardoor beide gebouwen een 

zelfde trapvorm hebben. Stedenbouwkundig ontstaat een mooiere uitstraling en op de kavel ontstaat een meer ontspannen beeld voor groen en parkeren. 

Met deze tussenvariant 2a is een verdubbeling (ca. 52-53) van het aantal woningen ten opzichte van het oude Brittenstein (26 woningen) mogelijk en kan 

voorzien worden in nieuwe sociale huurwoningen waar een grote behoefte aan is. Financieel ziet de gemeente geen zwaarwegende argumenten voor meer 

woningen en daarmee minder kwaliteit in het plan. Hoewel de klankbordgroep maximaal 4 woonlagen adviseert, vindt de gemeente dat het plan 

stedenbouwkundig 5 lagen kan bevatten, met het getrapte dak een mooie kwaliteit levert en waarmee ook voldoende groen en parkeren op de kavel 

resteert. Het plan past daarmee binnen de kaders en randvoorwaarden. Het belang van sociale woningbouw weeg hier ook in mee.  Deze tussenvariant 

komt enigszins tegemoet aan de omwonenden door de 5e bouwlaag te verkleinen, waarmee de kans op lange bezwaarprocedures mogelijk kleiner wordt. 

Op basis van ruimtelijke aspecten en financiën en afwegend de adviezen en zienswijzen van klankbordgroep en Rijnhart Wonen, wordt geadviseerd om 

scenario 2a nader tot een plan uit te werken. 

 

 

 Bijlagen 

A. Checklist met thema’s. 

B. Profielen 3 scenario’s en schetsplan op basis van scenario 2. 

C. Memo Rijnhart Wonen, Gemotiveerde afwijkingen op adviezen KBG Brittenstein. 

D. Geheime kostenopbouw Brittenstein Rijnhart Wonen. 


