
Aan de gemeentesecretaris van de gemeente Leiderdorp.

Dit is een brief aan de leden van de gemeenteraad.

Leiderdorp, 7 juli 2019.

Betreft: de corruptie in zake de bouw van Nieuw Brittenstein.

Geachte gemeenteraad,

Zaterdag jl. las ik tot mijn verbijstering het artikel van de verslaggever in het 
Leidsche Dagblad, waarin gesteld wordt dat Rijnhart Wonen meetfouten heeft 
genaakt. Het gevolg is dat er meer bomen gekapt moeten worden om het 
bouwplan te kunnen realiseren. In mijn zienswijze ben ik uitvoerig in gegaan op 
het gebrek aan groen op de bouwlocatie. Er is in de beantwoording toen 
gewezen op de groentoets.

Opmerkelijk is dat dit nu pas openbaar wordt nu beide gebouwen het hoogste 
punt hebben bereikt. Terecht wordt gesteld dat dit “naar opzet ruikt”. Als dit zo 
is kun je ook spreken van corruptie! Ik heb begrepen dat de gemeenteraadsleden 
door B & W intussen op de hoogte zijn gesteld. Het is wederom 
verbazingwekkend dat de omwonenden het uit de krant moesten vernemen. Het 
geeft precies aan hoe de gemeente Leiderdorp met haar burgers omgaat. Van 
meet af aan hebben de omwonenden geageerd tegen de hoogte en de omvang 
van Nieuw Brittenstein. Alle zienswijzen die destijds zijn geschreven werden 
door de gemeente achteloos terzijde geschoven. Ook bij de bestuursrechter 
vingen de omwonenden bot. Naar nu blijkt is deze door Rijnhart Wonen en de 
gemeente ook bewust om de tuin geleid. Ik zal de heer die destijds de zaak heeft 
behandeld en toestemming heeft gegeven voor de bouw op de hoogte stellen van 
het corruptieve handelen van de gemeente en Rijnhart Wonen.

In het bewuste artikel wordt gesproken van “meetfouten”, waardoor er minder 
ruimte is voor groen. Wat een onzin! Immers tegenwoordig geschiedt alles 
digitaal. Alleen verkeerde invoer kan ervoor zorgen dat het fout gaat. Wat niet 
juist is in het artikel is het gestelde dat Rijnhart Wonen een plan had voor 52 
woningen en dat het er uiteindelijk 56 woningen werden. Toen in de raad 



besloten zou worden hoe veel woningen er moesten komen kon men kiezen uit 3 
varianten: de klankbordgroep variant met 48 woningen, de gemeente variant met 
52 woningen en de variant van Rijnhart Wonen  met 56 woningen. De neiging 
bestond om te kiezen voor de variant van 52 woningen, maar dankzij een motie 
van Geert Schipaanboord (toen CDA, nu SGP/CU ) koos de raad voor de 
grootste variant met 56 woningen. 

Wat opvalt is, dat nu het hoogste punt is bereikt op eens de “meetfout” uit de 
hoge hoed komt.  Natuurlijk was dit al eerder bekend, maar zal men wel gedacht 
hebben dit niet aan de grote klok te hangen om vooral geen slapende honden 
wakker te maken. 

Ik begrijp dat er nu een nieuwe vergunning wordt afgegeven. Wanneer wordt dat 
in de raad besloten? Ik neem aan dat het hele circus van bezwaren etc. dan weer 
opnieuw gaat draaien. 

Ik snap dat de gebouwen niet kunnen worden afgebroken, maar ik vind het 
onverteerbaar als de gemeente en Rijnhart Wonen hier mee zomaar wegkomen.

Als er een overleg komt met de klankbordgroep, gemeente en Rijnhart Wonen 
dient ook gesproken te worden over een compensatieregeling als genoegdoening 
voor de ontstane situatie. Ik heb intussen contact gehad met de Rijksrecherche, 
waarin ik het verzoek heb gedaan een onderzoek in te stellen naar corruptie door 
B & W en Rijnhart Wonen.

Ik ben benieuwd naar uw reactie.

Met vriendelijke groeten,

(adresgegevens bekend bij de griffie)

CC. Rijnhart Wonen

Leidsch Dagblad

Klankbordgroep


