
 

Leiderdorp, 22 juli 2019. 

 

Aan Bestuursrechter Mevr. MR. Hamer 

Den Haag. 

 

Betreft: uw uitspraak inzake bouwlocatie Brittenstein dd. 01-december 2018. 

 

Geachte Mevrouw Hamer, 

 

Op 1 december 2018 heeft u het beroep behandeld dat omwonenden van de 

bouwlocatie Brittenstein hadden in gesteld tegen het verlenen van een 

omgevingsvergunning door de gemeente Leiderdorp. Helaas heeft u destijds 

geoordeeld dat er geen bezwaar was tegen deze vergunning en er door Rijnhart 

Wonen 56 woningen kunnen worden gebouwd. Omdat uw uitspraak duidelijk 

was hebben de omwonenden die zich lieten vertegenwoordigen door de 

klankbordgroep o.l.v. de heer (gegevens bekend bij de griffie) afgezien van 

verdere juridische stappen. Vooral voor de bewoners aan de Tollenaersingel 

heeft de bouw van de twee appartementencomplexen enorme gevolgen. Vooral 

de omvang en massa is een doorn in het oog.  

Intussen is er in het Leidsche Dagblad een artikel verschenen, dat een ander licht 

op de zaak werpt. Puur ter informatie stuur ik u in de bijlage dit artikel. 

In dit artikel wordt verteld hoe er door Rijnhart Wonen een meet fout is 

gemaakt, waardoor er alsnog 12 bomen gekapt moeten worden, omdat de nieuw 

te bouwen woningen anders niet passen op het stuk grond. In de onderbouwing 

werd uitvoerig stil gestaan bij het groen, dat zou worden ingepast en waarvoor 

zelfs een groentoets is toegepast. Het vermoeden bestaat dat dit nu pas bekend 

wordt gemaakt, nu het hoogste punt van de twee gebouwen is bereikt. M.a.w. de 

bouw gaat gewoon door en de gemeente geeft opnieuw een vergunning voor de 

kap van nog eens twaalf bomen.  

Dit betekent dat u als bestuursrechter op het verkeerde been bent gezet door de 

Gemeente Leiderdorp en Rijnhart Wonen. U hebt toestemming gegeven te 

bouwen, omdat de onderbouwing juist was. Omwonenden hebben van meet af 

aan in diverse zienwijzen aangetoond dat het geheel niet passend was, en blijken 

nu het gelijk aan hun kant te hebben.  

Ik heb aangifte gedaan wegens corruptie, maar de Rijksrecherche heeft mij laten 

weten dat er pas vervolgd kan worden als er sprake is van strafbare feiten. 

Helaas mag een gemeente en een woningbouwcorporatie informatie 

achterhouden, liegen enz. zonder dat zij worden vervolgd. Het is niet strafbare 

corruptie. 

Toch zou ik mij kunnen voorstellen dat u als bestuursrechter een vermanende 

brief stuurt, waarin u duidelijk maakt dat u “niet amused” ben nu u meegezogen 



bent  in deze bedenkelijke corruptiepraktijken van de gemeente Leiderdorp en 

Rijnhart Wonen. 

Deskundigen hebben mij verzekerd dat het planontwerp digitaal is gemaakt en 

dat meet fouten uitgesloten zijn m.a.w. de informatie moet dus al veel langer 

bekend zijn bijvoorbeeld door een verkeerde invoer. 

Ik hoop dat u uw ongenoegen wilt laten blijken, nu u onderdeel bent gemaakt 

door deze corruptie. Het minste wat de gemeente Leiderdorp en/of Rijnhart 

Wonen kan doen is het griffierecht terugstorten op de rekening van de Heer 

(gegevens bekend bij de griffie).  Het steekt ons bijzonder dat wij niet zijn 

geïnformeerd zijn, maar alles uit de krant moesten vernemen. 

Vrijdag 12 juli jl. was er een borrel omdat het hoogste punt was bereikt. In 

plaats daarheen te gaan hing er aan de Tollenaersingel een vlag halfstok! 

Bij voorbaat dank voor een reactie naar de gemeente en Rijnhart Wonen. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

(adresgegevens bekend bij de griffie) 

 

Bijlage artikel Leidsche Dagblad 

N.B omdat onderstaande instellingen/personen op de hoogte zijn van het artikel 

in het LD is de bijlage niet meegestuurd, 

 

Cc  Gemeente Leiderdorp 

 Rijnhart Wonnen 

 Aat Rietveld (Leidsch Dagblad). 

 

 

 

 

 


