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Ons kenmerk 
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Doorkiesnummer 

14079 

Uw brief van 

      

Bijlage 

      

Onderwerp 

Advies Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 11 maart 2022 

  

 
Agendapunt: Zegwaartseweg 61/Hof Remstee 
 
 
omschrijving:  Zegwaartseweg 61 
zaaknummer: - 
status aanvraag: Collegiaal overleg 
welstandsgebied:  3. Historische Linten,  
ruimtelijk kader: Welstandsnota 
  Beeldkwaliteitsplan Historische Linten Voorweg en Zegwaartseweg  
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid 
status pand:  Gemeentelijk monument 
toelichting: R. den Blanken, stedenbouwkundige gemeente Zoetermeer 
  
Ingekomen stukken: 

- 2022-03-04 VO 
- 2022-02-25 ZWW61 Inrichtingsplan 
- Bouwhistorische verkenning A2186 Zoetermeer, Zegwaartseweg 61 v. 1.2 MDA def 

 
Aanwezig live in de vergadering en digitaal via Teams: 
 
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) 
Dhr. R. Knappers   Voorzitter, stadsbouwmeester 
Dhr. M. Enderman   Commissielid erfgoed 
Mevr. J. van Geest Commissielid erfgoed 
Mevr. M. Peters Commissielid stedenbouw 
Dhr. J.M. van Linge  Commissielid landschapsarchitectuur 
Dhr. M. van Bremen Commissielid architectuur 
 
Toelichting: 
Het plan betreft de transformatie van een driekapschuur naar vijf woningen, de bouw van een nieuwe 
woning op het achtererf en de herinrichting van het erf. Het plan is eerder behandeld in de vergadering van 
de CRK op 11 februari 2022 en naar aanleiding hiervan is aangepast.  
 
Voor de terreininrichting zijn de aanpassingen de volgende: 

- Voor het dijkprofiel op het voorerf is gekozen voor alternatief1 (pagina 7); 
- De inrichting van het achtererf is aangepast. 

 
Wat de architectuur betreft, zijn de aanpassingen als volgt: 

- De positie van de zonnepanelen is aangepast; 
- In de patio wordt huidige klinkerbestrating van het middenpad hergebruikt; 
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- De schuurwoning heeft een kleiner volume door het wegvallen van de patio en is uit de 
rooilijn geplaatst. 

 
ADVIES (collegiaal) 
 
Conclusie: In principe akkoord (IPA) 
 
Motivering: 
De commissie heeft waardering voor de zorgvuldigheid en de manier van aanpak van het plan en 
beoordeelt het plan in principe positief met uitzondering van de bouwhistorische verkenning. De commissie 
heeft nog wel een aantal ondergeschikte opmerkingen die bij de aanvraag tot de omgevingsvergunning 
dienen te worden meegenomen zie Opmerkingen.  
 
Opmerkingen 
De opmerkingen van de vorige zijn zorgvuldig verwerkt. De samenhang tussen de gebouwen en 
terreininrichting klopt nu. De commissie heeft nog een paar opmerkingen die bij de aanvraag voor de 
omgevingsvergunning verwerkt kunnen worden: 
 
Erfinrichting 

1. Erf Zegwaartseweg zijde:  
- De commissie adviseert positief over het alternatief voorstel op pagina 7, de kruin van de dijk 

intact blijft en een verbrede teen wordt aangebracht, zoals gebruikelijk in dijkversterkingen. 
- Geadviseerd wordt de bestaande beplanting zoveel mogelijk te handhaven. 

2. Erf Hofwegenstraat zijde:  
- Het planten van leibomen is een positief wijziging. 

 
Nieuwe woning op achtererf 

3. De positinering en het volume van de schuurwoning zijn akkoord. Ter overweging wordt gegeven 
de gevel aan de straatzijde wat geslotener te houden. 
 

Herbestemming schuur 
4. De cultuur/bouwhistorische verkenning van het gehele monument inclusief het voorhuis is nog niet 

gereed. Dit geldt ook voor een onderbouwing van de ingrepen in het monument gemist. Hierdoor 
kan de commissie de herbestemming van de schuur niet beoordelen en wordt de advisering op dit 
punt aangehouden. Gevraagd wordt deze beide documenten aan te leveren. Hierbij is het van 
belang dat wordt ingegaan op zowel de ruimtelijke karakteristiek van het type villaboerderij, zoals 
die voorkomen op Groninger Hogeland, als op de specifieke kenmerken van het gebouw. 
Daarnaast klopt de waardering in de tekst niet met de kaart. 

5. Geadviseerd wordt in de nieuwe dakbedekking het losange-patroon terug te laten komen. 
6. Positief is dat de bestaande klinkerbestrating in de patio behouden blijft. 
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Namens de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, 

 
 
Ir. R. Knappers 
Stadsbouwmeester Zoetermeer 
Voorzitter van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 
 
 

 
 
 

 
Het door de CRK goedkeurde dijkprofiel 
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