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Wijziging inrichtingsplan & groentoets Brittenstein
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Geachte leden van de raad,

Het college moet u helaas informeren over het volgende: bij de voorbereiding van
de in uitvoering zijnde ontwikkeling Brittenstein (56 sociale huurwoningen door en
voor Rijnhart Wonen) is gebleken dat het inrichtingsplan en met name bijbehorend
groen niet volledig uitvoerbaar is. Dit voorjaar heeft Rijnhart Wonen aangegeven
dat voor het inrichtingsplan en de daarin opgenomen groenelementen een onjuiste
maatvoering is aangehouden. Geconstateerd is dat er te weinig ruimte is om het
nieuwe groen aan te leggen en het te behouden groen ook daadwerkelijk te
behouden. Hierdoor moet het inrichtingsplan gewijzigd worden en zullen ook extra
bestaande bomen op het terrein van de ontwikkeling moeten worden gekapt.
Tevens kan niet meer aan de groentoets die voor de ontwikkeling is vastgesteld
worden voldaan.

Voorgeschiedenis
Om de ontwikkeling mogelijk te maken heeft de Raad in maart 2017 besloten de
ontwÍkkeling toe te voegen aan de categorie gevallen waarvoor geen verklaring van
geen bedenkingen (artikel 2.27 Wabol nodig is. Het inrichtingsplan en de daarop
gebaseerde groentoetsl maakten deel uit van de ruimtelijke onderbouwing op basis
waarvan de raad dit besluit heeft genomen. ln de groentoets die in opdracht door
Rijnhart Wonen is opgesteld, werd gesteld dat er 12 bomen werden gekapt met een
herplant van 25 bomen (waarvan 23 kleinere). Vervolgens zijn deze zelfde stukken
onderdeel geweest van de aangevraagde omgevingsvergunning. Uw college heeft
op 29 mei 2018 Rijnhart Wonen de omgevingsvergunning verleend en deze is na

beroe psproced u re op 10 ja n ua ri 2O79 o n herroe pel ijk geworden.

1 
de beoordeling voor alle beplantingen, inclusief bomen, van de gevolgen van voorgenomen

bouw- of aanlegwerkzaamheden, inclusief een plan van aanpak met mitigerende en
compenserende maatregelen voor het tegengaan van negatieve effecten op het groen.
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Daarnaast heeft Rijnhart Wonen een kapvergunning aangevraagd voor het kappen

van L2 bomen. ln de verleende vergunning is een herplantplicht voor 22 bomen

opgenomen. Conform de destijds geldende verordening op de beplanting 2009 kan

en mag het uitvoeren van een goedgekeurde groentoets gelijk gesteld worden met
deze herplantplicht.

Actuele stand van zaken
Rijnhart Wonen heeft tijdens de voorbereiding naar realisatie in maart van dit jaar

aangegeven dat het inrichtingsplan en groentoets cq herplantplicht niet uitgevoerd
kunnen worden. Dit komt omdat bij nameting is gebleken dat ter plaatse van de

parkeerplaats langs de Brittenburg minder ruimte is tussen straat en bebouwing
waardoor de beoogde 23 kleine bomen niet in de haag gerealiseerd kunnen worden
Daarnaast is gebleken dat diverse bomen op het parkeerveld langs de Brittenstein
niet of onjuist door Rijnhart Wonen zijn ingemeten. Om de benodigde
parkeerplaatsen te kunnen realiseren dienen hiertoe nog eens 10-12 bomen extra
geveld te worden.

Terugblikkend op het ontwikkelings- en vergunningenproces wordt geconcludeerd

dat tijdens het ontwikkelingsproces maatvoering en uitvoerbaarheid weliswaar zijn

besproken maar dat Rijnhart Wonen de uiteindelijke controles op juistheid en

uitvoerbaarheid van de plannen niet of onvoldoende heeft uitgevoerd en daarmee

niet heeft voldaan aan de Regeling omgevingrecht (Mor).

Vervolg
ln de afgelopen maanden heeft overleg met Rijnhart Wonen plaatsgevonden over
een gewijzigd uitvoerbaar inrichtingsplan met een eveneens gewijzigde groentoets

en de daarvoor benodigde kapvergunning. Het gewijzigde inrichtingsplan blijft
ruimtelijk op hoofdlijnen hetzelfde maar bevat kwantitatief minder groen. Het

college is voornemens om in te stemmen met het nieuwe inrichtingsplan en de

herziene groentoets in combinatie met aanvullende compensatie door herplant in

de omgeving of een storting in het Gemeentelijk Herplantfonds conform de huidige

verordening op de beplantingen. Hierover lopen momenteel nog gesprekken.

Omdat de ontwikkeling inclusief groen in nauwe samenspraak met de

klankbordgroep van het project is gemaakt, zal het nieuwe inrichtingsplan en

groentoets op uitnodiging van Rijnhart Wonen in aanwezigheid van de gemeente

met de klankbordgroep rondom de zomervakantie worden besproken. De

klankbordgroep krijgt de gelegenheid om invloed op het ontwerp uit te oefenen al

zullen de mogelijkheden hiertoe beperkt zijn. Hierbij moet vooral gedacht worden
aan de soortkeuze voor het groen. Extra groen is waarschijnlijk alleen ten laste van

parkeerplaatsen mogelijk2.

Na het informeren van de klankbordgroep zal Rijnhart Wonen een kapvergunning

aanvragen voor de nog te vellen houtopstanden. Deze tweede kapvergunning kan

worden verleend op voorwaarde van uitvoering van de herziene groentoets en

aa nvul lende voorwaa rden (com pe nsatie omgevi ng, Herpla ntfonds) en ve rva ngt

daarmee tevens de herplantplicht van de eerste kapvergunning. De beoogde

kapvergunning staat via de reguliere procedure open voor bezwaar en beroep.

' eil de aan te leggen parkeerplaatsen voor de ontwikkeling is nu uitgegaan dat de

parkeerplaatsen die voorzien in de groeireserve gelijk worden aangelegd. Deze kunnen

indien nodig ook later gerealiseerd worden mits hier een ruimtereservering voor wordt
gemaakt.
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Rome

Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben, dan kunt u contact opnemen
met Friedeke Drewes, projectleider ruimtelijke ontwikkeling,opOTL-5454830.

Hoogachtend,
wethouders,

Driesse

burgemeester

c.c.
- leden van de klankbordgroep Brittenstein
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