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 Datum 

2 september 2022 

Ons kenmerk 

SO/RB/CRK 20220902 

Doorkiesnummer 

14079 

Uw brief van 

      

Bijlage 

      

Onderwerp 

Advies Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 2 september 
2022 

  

 
Agendapunt: concept DO Stedenbouwkundig plan Edisonpark 
 
 
omschrijving:  Edisonpark/Van der Hagenstraat 
zaaknummer: - 
status aanvraag: Advies CRK 
welstandsgebied:  3. Historische Linten,  
  13. Kantoor- en bedrijventerreinen, 
  14. Snelweg, Hoofdwegenstructuur, Randstadrail 
ruimtelijk kader: Welstandsnota 
  Beeldkwaliteitsplan Historische Linten Voorweg en Zegwaartseweg  
  VO BKP Edisonpark 
welstandsniveau: Intensief en luw welstandsbeleid 
toelichting:  R. Gietema, stedenbouwkundige KCAP 
 
 
Ingekomen stukken: 

- 2022-0902_CRK presentatie september_01D 
 

Aanwezig live en via Teams: 
 
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) 
Dhr. R. Knappers   Voorzitter, stadsbouwmeester 
Dhr. M. Enderman   Commissielid erfgoed 
Mevr. J. van Geest Commissielid erfgoed 
Mevr. M.M. Peters  Commissielid stedenbouw 
 
Toelichting: 
Het stedenbouwkundig plan voor het Edisonpark is eerder behandeld in de vergadering van de CRK 
(Commissie Ruimtelijke Kwaliteit) van 24 juni 2022 en heeft toen een negatief advies gekregen, omdat het 
plan te weinig vooruitgang had geboekt en de beëindiging van het Beekpark, de variatie in het randblok en 
afscheidingen en veranda’s in het binnengebied nog onvoldoende uitgewerkt waren. Nu zijn de buitenrand, 
de verandawoningen aan het Beekpark, de beëindiging van het Beekpark en het zorggebouw verder 
uitgewerkt. 
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ADVIES 
 
Conclusie:  
 
In principe akkoord (IPA), onder voorwaarde dat wordt voldaan aan de onderstaande opmerkingen. 
 
Motivering: 
De commissie heeft waardering voor de zorgvuldigheid van het ontwerp en de manier van aanpak van het 
plan. Het plan heeft zich op een positieve manier ontwikkeld en is beter uitgewerkt conform het VO 
beeldkwaliteitsplan Edisonpark. De stedenbouwkundige uitgangspunten zijn goed. De commissie is in 
principe akkoord onder voorwaarde dat de renderingen (mogelijke uitwerkingen) uit het plan worden 
gehaald, zie ook Opmerkingen. 
 
Opmerkingen 
Het plan gaat de goede kant op en is beter uitgewerkt conform de ambities van het VO beeldkwaliteitsplan 
Edisonpark. De zorgcluster wordt nu voor het eerst door de commissie beoordeeld, omdat het hiervoor nog 
niet was uitgewerkt. 
 
Bebouwingsrand langs noordoostzijde 

- De invulling van de plint moet worden meegenomen bij de stedenbouwkundige principes. 
- Illustraties met mogelijke uitwerking op pagina 19 en 20 moeten worden weggelaten. 
 

Beëindiging Beekpark 
- Er is veel winst behaald, doordat het volume meer meedoet met de rest van de bebouwing en het 

maaiveld doorloopt. 
- Het rechter blok sluit de zijstraat af. Geadviseerd wordt dit blok 2-3 meter naar achteren te 

plaatsen. 
- Geadviseerd wordt een geluidscherm tussen beide blokken mee te ontwerpen of referenties 

hiervoor op te nemen. 
- De overgang naar het park, van orthogonaal naar speelsheid, kan nog verder worden uitgewerkt. 
- Illustraties met mogelijke uitwerkingen moeten worden weggelaten. 

 
Verandawoningen Beekpark 

- Geadviseerd wordt de smalle stoep van 1 meter iets breder te maken. 
- Geadviseerd wordt de linker kant op pagina 23 ook een tuinmuur te geven. 
- Geadviseerd wordt alle elementen en uitbreidingen van de tool box goed vast te leggen in het 

bestemmingsplan. 
- De 3D beelden met mogelijke uitwerkingen moeten worden weggelaten. 

 
Zorgcluster 

- Het volume is dominant aan het Beekpark gesitueerd. Geadviseerd wordt daarom een driedeling in 
de gevel aan te brengen. 

- De relatie met het Beekpark is onduidelijk: staat het gebouw aan of in het park? Graag dit verder 
uitwerken, bijvoorbeeld door de buitenruimte van het gebouw iets verhoogd aan te leggen. 

 
Namens de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, 

 
 
Ir. R. Knappers 
Stadsbouwmeester Zoetermeer 
Voorzitter van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 
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Concept DO stedenbouwkundig plan 2 september 2022, KCAP en Lodewijk Baljon 


