
Van: Memet HABİB <m.habibogullari@hotmail.com>  
Verzonden: dinsdag 26 juli 2022 12:29 
Aan: Burgemeester <Burgemeester@zoetermeer.nl> 
Onderwerp: verzoek om handhaving illegale bouw Kentgensplein/Titus Brandsmahove en WOB 
verzoek 
 
Geachte Burgemeester,  
De gemeente schijnt dus een vergunning te hebben afgegeven voor het realiseren van een 
luchtafvoerkanaal waar de afvoer van een shoarma/snackbar is aangesloten.  
De gemeente constateert zelf dat de realisatie van deze kanaal niet conform de voorschriften is en dat 
er brandgevaar is. Ook de medewerker van Omgevingsdienst Haaglanden, die geluidsmetingen deed 
gaf aan dat er brandgevaar reel aanwezig is.  
  
De gemeente Zoetermeer is in gebreke gebleven bij het controleren of de afgegeven vergunning 
conform is gerealiseerd. Hierdoor is een situatie ontstaan waardoor reel brandgevaar is en dat bij 
mogelijke brandsituatie gevolgen onherstelbaar gevolgen zijn (letsel, zelfs dood tot gevolg).  
  
Geachte Burgemeester,  
Ik verzoek u daarom:  

3. Handhavend op te treden en de vergunning aanvrager te sommeren e.e.a. binnen een redelijk 
termijn conform de vergunning te maken dus branddoorslag en brandoverslag van 60 minuten 
die voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit.  

4. Alle stukken met betrekking tot deze aanvraag en alle correspondentie hierover conform de 
Wet Openbaarheid van Bestuur mij ter beschikking te stellen.  

  
 Alvast dank voor uw moeite.  
  
Mehmet Habibogullari  
Titus Brandsmahove 24  
2717 TG Zoetermeer  
  
Tel: 06 11480767  
 

mailto:m.habibogullari@hotmail.com
mailto:Burgemeester@zoetermeer.nl
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Ondenrverp: Besluit Woo verzoek
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VERZCINDEN

Geachte

Aanleiding
Op 26 juli 2022 onVing de burgemeester van Zoetermeer uw e-mail waarin u verzoekt
om openbaarmaking van informatie met betrekking tot de vergunning voor het realiseren
van een luchtafvoerkanaal aan Kentgensplein 13 te Zoetermeer. De door u verzochte
ínformatie berust geheel bij het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Zoetermeer. Daarom is uw e-mail doorgezonden en hebben wij uw verzoek in
behandeling genomen, ln deze brief leest u onze reactie op uw verzoek.

Contact
Omdat wij nog vragen hadden over de door u verzochte inÍormatie, hebben wij meerdere
malen tevergeefs telefonisch contact met u proberen te krijgen zodat uw verzoek nader
gespecificeerd kon worden. Daarnaast hebben wij u per e-mail benaderd met ons
verzoek om contact met ons op te nemen. wij hebben hierop geen reactie mogen
ontvangen.

De wijze van indienen verzoek
Op 1 mei 2022is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) ingetrokken en vervangen
door de Wet open overheid (hierna: Woo). Het verzoek om inÍormatie op basis van de
Woo wordt door de gemeente Zoetermeer in behandeling gênomen via een webformulíer
of per post. U heeft het verzoek per e-mail verzonden en dus niet op de juiste wijze
ingediend. Desondanks hebben wij toch, met uitzondering, besloten uw verzoek in
behandeling te nemen.

Wet open overheid (Woo)
Op grond van hoofdstuk 4 van de Woo kan een ieder een verzoek om publieke informatie
vragen bij een bestuursorgaan. ln het verzoek moet de gevraagde informatie duidelijk
omschreven worden. Voor zover de door u gevraagde informatie in documenten is
neergelegd, hebben wíj beoordeeld of wij die documenten moeten of mogen verstrekken.

Reikwijdte van de Woo
Uw verzoek valt niet geheel onder de reikwijdte van de Woo omdat een deel van de
gevraagde documenten al voor een ieder beschikbaar/openbaar zijn. Het gaat in ieder
geval om de relevante bouwvergunning (kenmerk: 8R20041107) en bijbehorende
stukken. Desondanks willen wij u deze informatie wel langs deze weg ter hand stellen.
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Bezoekadressen
Engelandlaan 502
2711 EB Zoetermeer
Stadhuisplein 1

2711 É.C Zoetermeer

Postadres
Postbus 1 5
2700 M Zoetermeer

TeleÍoon '14 079
www.zoetermeer.nl

Datum
6 september 2022

Ons kenmerk
2022-080773



Andere correspondentie over deze vergunning zullen wij conform de Woo openbaar

maken

Gevonden documenten
Op basis van UW verzoek zijn documenten gevonden en opgcsomd in de inventarislijst'

die als bijlage bij deze brief is opgenornen'

Besluit
wij hebben besloten aan uw verzoek tegemoet te komen en de door u verzochte

infórmatie openbaar te maken. Op grond van de Woo hebben wij echter een uitzondering

gemaakt voor de daarin vermelde persoonsgegevens. Het gaat hierbij concreet om

nurun, adressen of telefoonnummêrs van personen, niet zijnde bestuurders of

ambtenaren die vanwege hun functie in de openbaarheid treden. De reden hiervoor is dat

het belang van opênbaarmaking van deze gegêvens niet opweegt tegen het belang van

eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de betrokken personen' Wij verwijzen u

hierbij naar artikel 5.1 tweede lid onder e van de Woo'

E ezwaar
U kunt op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht tegen dit besluit een

gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders

ian Zoetermeer (postbus 15, 2700 AA Zoetermeer). Uw bezwaar dient binnen zes weken

na dagtekening van dit besluit te zijn ingediend'

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Hiertoe kunt

u op grond van het bepaalde in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een

uerroèk tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de

voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag (sector Bestuursrecht, Postbus

20302,2500 EH 's-Gravenhage). wij wijzen u er op dat daarvoor vereist is dat u een

bezwaarschrift tegen het besluit hebt ingediend en dat u een spoedeisend belang hebt bij

L--! L--1t-^.,+F riê .,a.4rri41nina ítm rr 4ner{ rran dicnqt te kttnnen ziin vgrzOekgn Wii U in
ll9l tl 9rl9ll tvvrGrv!r! 'g'

uw bezwaarschrift uw telefoonnummer te vermelden waarop u direct bereikbaar bent-

Nadere informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de behandelend handhavingsjurist'

telefonisch en per e-mail: @zoetermeer'nl
Liraag met vermelding van ons kenmerk 2022-080773'

Dit besluit wordt geanonimiseerd gepubliceerd op www.zoetermeer.nl.

Een afschrift van deze brief wordt verzonden naar de belanghebbenden'

Hoogachtend,
NamLns het college van burgemeester en wethouders van Zoetermeer'

de teammanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de afdeling VVH'

Deze brief is niet von ondertekening voorzien. De gemeente heeft het akkoord van de

ondertekenaor en dit digitaol gearchiveerd.



Overzicht van documenten (lnventarislijst)

Nr Document Beoordeling

I Aanvraag bouwvergunning (8R20041107), 7 oktober 2004 openbaar

2 Diverse bouwtechnische tekeningen en technische informatie
behorende bij de aanvraag bouwvergunning (8R20041 1OT),7
oktober 2004

openbaar

3. Ontvangstbevestiging bouwaanvraag (8R20041 101), 11 oktober
2004

openbaar

4. Juridisch/planologische toetsnota t.b.v. bouwvergunning
(8R20041 107),2 november 2004

openbaar

5. Welstandsadvies t.b.v, bouwvergunning (8R20041 107), 3
november 2004

openbaar

6. Reguliere bouwvergunning (BR20041107),'16 december 20O4 openbaar

7 E-mailcorrespondentie behorende bij de bouwvergunning
(8R20041 107), periode van 1 I mei 2022 tot en met 30 augustus
2022

Openbaar, m.u.v.
persoonsgegevens

8. Foto's van toezichthouder naar aanleiding van controle ter
plaatse in de woning aan Titus Brandsmahove 24.

openbaar

I Uitsneden bouwtechnische tekeningen bouwvergunning 1927 openbaar
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Gegevens gemeËiiis

Dossiernummer 0atum ontvangst

Bou.,vkosten onder de 50.000 Euro
aanvïaag in cirievoud indienen
Bour,vkosten boven de 50,000 Euro:
aanvtaag in zesvoud indienen

r"_--- '- _

! a'' -i-.

I

in,. ..:. 
iró;nd

: r: , .:,- \j;i\lj:.

Aanvraag ingedíend

vrom 0101 2004/3262

lndÍenen bij dienst oí afdeling

bou*- en Woningtoezicht
:
i
I

i

Verzendadres

Gemeente Zoetermeer
Fostbus 15

27AO AA ZOETERMËER
i

?:{,lli itf \ I Ui

Aanvraa g bouwvergunning
Vraagt u de vergunning >
aan namens een rechts-
persoon? Vul dan bij 1a de

naam van de rechts-
persoan in en bij lb de

naam van degene die

vertegenwoorCigings-

bevoegd rs.

Bij een particuliere aan-

vraag hoefr u lb dus niet
in te vullen

Lees in de toelichting >
vt e lke b o uvtlt er gu n n n g
u nodig heeft.
ln bijlage I zíet u welke
documenten u moet
meesluren

*L_Gegevens van de aanvrager
.la 

Naam en voorletters , ! S€6€ e^f ríil 14 rtË E{.
1b Vertegenwoordiger

rechtspersoon

1"c 
- 

Correspondentieacjres
in Nederland, bij voorkeur

ld Postcode en plaats
.1 e- Teleíoon overdag

1f Faxnummer

1g_ E.mailadres

th Bent u

geen postbusnummer

an E Vroulv

ll.) w. ,v q

K AL{fn,+fr&
0

A.^L. ? L b5ftq
0 2 -5t2 gvriv

/'?IY .N t-

rJË-ergenaar Ll huurder

n anders, namelijk

_3_Ur bouwvergunning

2a Welke bouwvergunning vraagt u aan?

!, Lichte bouwvergunning

F negutiere bour,vvergunning

n Reguliere bouwvergunning tase 1

I Reguliere bouwvergunning lase Z

\Ë ^\\J
. rD'.\\'-rn!, '

,5!
al_," ttiel
'i-I:l'

,,, l: 
-

:l-l r- - t
C:t. '' A'\

sè:'

f\t

n*" ilt\,
e
L"

\\

U heeft uw eerdére
bouwplannen bijvoor
beeld getvijztgd

r datum aígilte bour,,rvergunning fase .l

+ (regis[ratie)nummer bouv'rvergunning lase 1

2b Heert u voor deze boulvr,'ierkzaamheden al eerder een bourrrivergunning aangevraagd?

l) Ja, ga naar 2c )d."Nr., ga naar3

2c_ Op v,relke datum is de eerdere bouwvergunníng verleend/geweig erd? '1

2-d tl/at is het (registratie)nummer van de eerdere aanvraag
om bourryvergunning?

--rl-Lokale en kadastrale aanduiding van het bouwwe rk/perceer en eigendomssítuatie

T9e" Slraai en huisnummer lïYi l],e ,&\x?,J ívt/} Hè\/E l8 -Lu

Kijx vocr deze informatíe
in de koapakte van het >
pand of het perceel of
neern coniact cp met hel
kadas ter

Het gaat om de s;tuatie .)
op het moment dat u de
'baurtve rgunnii,g aan-
vraagt

Postcode en plaats

3b 
_ Kadastrale aanduiding

Gemeen[e

Seciie en nummer

:..:,.
. !.:,1

3c_ Eigendomssitua[ie perceel/kavel

AEigen grond n Erípacht

f"xetra

I Huur

Lw{-



-LD" 
bouwwerkzaamheden

4a Geeí eetr korle omschr'ljving van hettouwplan

He[ gaat om het ' tr gerreel ftgedeeltelljk
+ [-l olaatsen

I vernieuwen
j

K veranoeren

n oPrichten

I vergroten
rl
U Í{&.{V

Tijdelíjk bouwvterk zoals 2
bedoelci in arï- 45, Ie lid,

van de Woníngwet.

Zie ook de toelichting

Gebruik wil zeggen:

het daadwerkeliike

gebruik van het

bouwrerk.

Zie de toelichtíng

+ van

Ruimte voor toelichting

5c Geef in cle onderstaande tabel

de gebruiksopPervlakte en de v

Wonen

4b Gaat het om een tijdelijk bouwwerk?

F* r'tee

I Ja + Wat is de beoogde instandhoudingsterm'[n

van het bouwwerk?

-.1-Gebruii van het iioiiwweik

5a uiat is het huidige gebruik van het bouwwerk en de

"* 
bijbehorendeterreinen?

5b Wat is her gebruik van het bouwwerk en de bijbehorende
: 

i.iruin.n nà uitvoering van de werkzaamheden?

r,rJ0 tt i fvÓ Vl4

de qebruiksfunctie, de bezettingsgraadklasse'.

toeroppervlakre, na uitvoerinq van de werkzaamheden' aan

{/-0

Zie de toelíchtïng bii

bezettingsgraadklasse :

streeP door vtat niet van

tr-lepassing Ís L
h\ t\sr ctl II tuljF t

ïJl-ól'uJ-ó4'ó3

5d en 5e alleen invullen 2
als er sPrake is van

,,^toningen oí wooneen-

heden

Bijeenkomst

5d Voor hoeveel woning en/wooneenheden vraagl u de bouwvergunning aan?

Aantal huurutontngen

Aantal kooPWOningen

..1 Aantal huurwooneenheden

Aantal kooP"'iooneenheden

5e Bent u na voltooiing van de werkzaamheden bewoner van het bou'nwerk?

I
n Ja St'tee

2

verblijÍsgebie dinm2
Vloe ro PP ervlakteGebruiks-

oppervlakte m'
Bezettings-
graadklasse

Gebruiksfunctie

eei 81 .82'83'84'85

Gezondheidszorg
81 '82 . 83' 84 '85

lnd u strie
81 -82' 83'84'85

Kantoor 81 -Bz ' 83' 84 '85

Logies
B'1 .82 83 84.85

0nderwijs

Sport

81 ,82' 83.84 85

81 .82'83'84'Bs

Winkel
81 .82' 83"84 85

0verige gebruiksfuncti e s 81 .82 83"84'Bs

Bouwwerk geen gebouw zijnde 81 .82'83-84'85



6a en 6b ook met'Ja' >
b eantwoorden bíi oPrich-

ten van een bouw,verk

(nieuwbouw)

Meer ruímte nodíg? >
Stuur een bijlage mee.

- Heeft het bouwwerk
a nàp r p híl z nnn e rc nnà p r-

delen of materialen of
---r l^! ^- ^^^ l^,,."
6Oor lrsl vrl, Gsrl uuuYv

werk dat geen gebouv/ is?

V'LI díe dan in op de lege

regeís in het schema

Inrorneer bii uvt >
geneente of dít nogetíik

Zie de toelichting

6 Afmetingen van het bouwwerk

6a--Verandert de onbebouwde oppervlakte van het terrein door de bouwwerkzaamheden?

I Ja + Bebouwde oppervlakte voor uitvoering van de werkzaamheden ;.-.......-.-.......-....11r-i

-r Bebouwde oppervlakte na uitvoering van de werkzaamheden i....-....... .........m-i

t

Q Nee

6-.b Verandert de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?

I Ja + Bruto vloeroppervlakte voor uitvoering van de werkzaamheden .i---.. -..... ....."".m-1

+ Bruto vloeroppervlakte na uilvoering van de werkzaamheden ; ..m.i

fl Ilee

6*c.,Verandert de bruto inhoud van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?

! Ja + Bruto inhoud voor uitvoering van de lverkzaamheden .i..... .... ............m-:

+ Bruto inhoud na uitvoering van de werkzaamheden .i................. . m'

_t _Materiaal en kleurgebruik

7a Vul in het onderstaande schema de geeevens in over materiaal en kleurgebruik

Dakbedekking

7b \l/ilt u het bouwplan mondeling toelichten voor de welstandscommissie/stadsboulvmeester?

(*".

J
LJ Ja }\Nee
Kosten

Aanneemsom of raming van de kosten (exclusieí BTW)

8

B
êl'

9 Uitvoeren van de bouwwerkzaamheden

9a- Hoe worden de bouwrrierkzaamheden uitgevoerd?

! U huurt een hooídaannemer in die eindverantwoordelijke is voor de bouwwerkzaamheden

n U huurt zell verschillende aannemers in voor de uitvoering van de verschillende

bournwerkzaa mheden

! U voert de bouwwerkzaamheden geheel zelf uii

3

Onderdeel

Gevels

Materiaal Kleur

Dliái dóh^'il!

Gevelbekleding

Borstweringen

Voegwerk

Kozijnen en ramen +i Ori ï-
í).nn ztnll
f,"fíV '-fV lg

Deuren {1 n(Í Ï* KfrL 40 lt
Luiken

I

Balkonhekken

Dakgoten en boeidelen

fr"Yltl& 0 tr fttl ,,,lïtb{l 
i

Zie de toelichting A"n niet bekend, ga naar vraag 10
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Voeg een gewaarmerkte 7
kopie van ínschnjving

KvK bíj

Meer aannemers of >
onderaannemers?

Stuur een bijlage mee.

Stuur voor iedere

onderaannemer een

gewaarnerkte kopie van

de inschríjving van de

KvK mee

Informeer bij de

gemeente oÍ u nog

overíge vergunningen

nodig heelt

Heeft u bry een aanvraag >
eersle fase een

machtiging afgegeven

(aan bijvoorbeeld een

a rchitect of bouwonder-

nemer)? Vul hier dan

opníeuvt de gegevens

van de gemachtigde in

Als een genachtigde is >
aangewezen, moeten

zovtel de aanvrager als

de gemachfigde dit

f o r muli e r o nd er teke n e n

9 Vervolg: Uitvoeren van de bouwwerkzaamheden

9b_ Gegevens hoofdaannemer

Naam

Adres

9c Gegevens onderaannemer

Naam

Adres

Voor welk cieel van de werkzaamheden
rrvordt de onderaannemer ingeschakeld?

10 Overíge vergunningen

i0 Heeft u voor de bourr,rwerkzaamheden ook de volgende vergunningen nodig?
U
XJ Nee I Ja, kruis aan om welke vergunningen het gaat en sfuur een kopie van de

vergunning of een bewíjs van de aanvraag mee +

[l Monumentenvergunning

E Vergunning Kernenergiewet

fl Milieuvergunning

! Vergunning Wet ziekenhuisvoorzieningen

fl Sloopvergunning

11 Machtiging

11 u de aanvraag voor de bouwvergunning door een gemachtigde verzorgen?

ee J Ja, vul dan hier de gegevens van díe persoon in

Naam en voorletters

Functie

Correspondentieadres
in Nederland

Postcode en piaats

Telefoon overdag

Faxnummer

E.mailadres

12 Handtekening

- Hierh'rj verklaar ik dat ik het Íormulier en de bijla
gehele bouwwerk zal voldoen aan de eisen zoals

heb ingevuld en dat het

in het Bouwbesluit 2003

I
I

.i

Laatv
?\N
í

12.a Aanvrager

Datum

Ha ndtekening

1,2b Gemachtigde

Datum

€)

aanvr

Handtekening gemachtigde

_Teruesturen van de aanvraag

Stuur de aanvraag inclusief de b1ilagen naar het adres dat rechtsboven op de voorzijde van het

íormulier staat vermeld. Als er geen adres op het lormulier staaI vermeld, informeer dan brj uw

gemeente naar het juiste adres. Controleer of u alle bljlagen heeíi bijgevoegd.

t+

,Lt



checklijst verbouw # woningen Titus Brandsmahove 1B-24 Zoetermeer
BIJLAGE 1

1a

28

ta

30

35

36

3B

39

40

41

42

4ó

44

45

46

lichte
bouwver
gunning

reguliere
bouwver
gunnrn9

reguliere
bouwver
gunning

gegevens en bescheiden bijgevoegd

X

X

X

X

X

X

n.v.t.

n.v.t

n.v.t

X

X

X

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

24

26

n.v.t

n.v.t

n.v.t.

X

X

X

X

n.v.t

bestaand /

bestaand /

X

X

31

aÀ

a

JJ

t(00LsTRA & PARIl{ERS
Ê.RCH ITEIIËN
000 il{HE6 1

rn2B BA t(0Ct(il10ilt

01 Kwalitettsverklaringen, gelijkwaardigheidsverklarinqen e.d. )a la

02 Ovezichtslijst / verklaring digitaal ingediende qeeevens en bescheiden ja ja a

03 Plattegronden en doorsnedetekeningen la B a

o4 Aanduiding bestemmingen la ia

05 Aímetingen perceel en situering la ta

Uf) Hoogte bouwwerk t.o.v straatpeil en aantal bouwlagen la la

07 lnrichting parkeervoozieningen la ta

OB lndieningsverersten Agrarische Adviescommissie 0 0

09 lndieningsvereisten toetsing leefmilieuverordeninq 0 0

10 Geveltekeningen en belendende bebouwinq ja la

11 lende bouwdeDetailteken ia la

12 Foto's bestaande situatie en e bebouwi ja la

13 vereisten bestemmste lan 0 0

14 Belasti en be es constructie la ja

15 De uiterste grenstoestand van de bouwconstructie ja ja

16 Gegevens en bescheiden Wet Bibob 0

EPC-berekening thermische eigenschappen en luchtdoorlatendheid la

18 uitwendige sconstructie enGe uida Ê
.ío Daglichttoetreding ld

20 n, verbrandingsgassen en verbrandinqslucht ja

21 Brandveiligheid en rookproductie la

Brand- en rookcom partimentering ja

Vluchtroutes en brandveiligheidsvoozieninqen ja

Noodstroomvoorziening en -verlichting ia

me materialen vloer, wand en s in sanitaire ruimten p

Lucht- en waterdichtheid en vochtwerende voorzie la

Riolering en hemelwaterafvoeren ja

Gas-, elektra- en waterleiding, inclusief aansluitpunten ja

Drinkwater- en warmwatervoozieningen X

ln braa kwere n d he id la X

Weren van ratten en muizen la bestaand / ongewijzigd

Gebruiksfunctie en van ruimten la X

Opslagplaats afvalstoffen ia n.v.t.

o stofíen )a n-v.t.

voor fietsen ta n.v.t.

van ruimtenên ja bestaand / ongewijzigd

banen en vloehell ja X

kook-/stooktoestel enaa la X

bad- en toiletruimte, meterru lÍften en liftschachten la X

vloeren t.o.v. het aansluitende terrein la X

draaiende delen ja X

lan enBouwve la n.v.t.

la n.v.t.

Bluswatervoozieni en van brandweervoertu ja n.v.t.

la n.v.t.

bouw 0 0 n.v.t.

= Deze gegevens en bescheiden hoeít u niet direct met de aanvraag mee te sturen.





Níet Ëre te vul Een door aanv!.ager

lnvuldatum i4*- lo*tse,Lr Bouwaanvraagn u m mer:

El' Zu'Q ' lrrtf
Plandatum:

Datum brieÍ

Bouwsom < € indienen in 3-voud

Bouwsom > € 50.000 indienen in 6-voud

! N E' E NI I T{ G SVE R E N ST E hI RE G TJ L ! E RE B O UWVE RG [J hI hI I N G

'f . AlgenneËxe gegeveíïs en bescheiden

a. Naam en correspondentieadres in Nederland van de aanvrager;
b. Naam en adres van een eventuele gemachtigde, inclusief een door de aanvrager ondertekende machtiging;
c*. Gegevens van de onderneming die het bouwwerk uitvoert:

l ingeval het bouwwerk wordt gebouwd krachtens aanneming van werk:
de naam en het adres van de onderneming die het bouwwerk uitvoert;

2. ingeval het bouwwerk bedrijfsmatig in eigen beheer wordt gebouwd:
de naam en het adres van de ondernemingen die deelnemen aan het bouwen;3. ingevar het bouwwerk niet-bedrijfsmatig in eigen beheer wordt gebouwd:
de naam en het adres van de opdrachtgever, de naam en het adres van de
ondernemingen die deelnemen aan het bouwen alsmede voor welk onderdeel
de desbetreffende onderneming zorgdraagt;

d*. lndien het bouwwerk geheel of gedeeltelijk krachtens aanneming van werk door een of meerdere
ondernemingen wordt uitgevoerd: een door de desbetreffende Kamer van Koophandel en Fabrieken
gewaarmerkte kopie van de over die onderneming of ondernemingen in het register, bedoeld in
arÍikel 22a van de Vestigingswet Bedrijven 19S4, opgenomen gegevens;

e. Aard van de bouwwerkzaamheden;
f. Lokale en kadastrale aanduiding van de plaats van het bouwwerk;
g. Een opgave van de aannemingssom - als bedoeld in paragraaf I , eerste lid, van de Uniforme

Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken (UAV 1gS9) - van het uit te voeren werk dan
wel, voozover deze ontbreekt, een ramíng van de bouwkosten als bedoeld in het normblad NEN 2631;h. lndienvantoepassing:kwaliteitsverklaringenalsbedoeldinparagraafl.4vanheiBouwbesluit2003engegevens
en gegevens en bescheiden waarmee de gelijkwaardigheid, bedoeld in paragraaÍ 1.3 van het Bouwbesluit2003
wordt aangetoond

* de onder de punten c* en d" genoemde gegevens mogen eventueel eerst uiterlÍjk twee dagen voor aanvang
van de bouwwerkzaamheden worden Íngediend (indien van toepassing, opnemen in de vergunning).
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2" Gegevens en bescheËdeíï ten belroeve vaÍ! toetsing aan besteme-nlr.lgsplan
en aan stedenbouwkundlEe voorschriften bouwverordening
03 a. Plattegronden van alle verdiepingen en een doorsnedetekening voor de nieuwe situatie en, indien

van toepassing, de bestaande situatie;
04 b. Aanduiding bestemming of bestemmingen van op de aanvraag betrekking hebbende ruimten;

en gebouwen, alsmede de totale oppervlakte per bestemming;
c. Het beoogde en, indien van toepassing, het huidige gebruik van het bouwwerk en de bijbehorende

terreinen waarop de aanvraag betrekking heeÍt;
d. Opgave bruto-inhoud in m'en bruto-vloeroppervlakte in m'van het (deel van het) bouwwerk

waarop de aanvraag betrekking heeft;
05 e. Afmetingen perceel en bebouwd oppervlak, alsmede situering van het bouwwerk ten opzichte

van de perceelsgrenzen;
06 f. Hoogte van het bouwwerk ten opzichte van het straatpeil en het aantal bouwlagen;
07 g. De inrichting van parkeervoorzieningen op het eigen ierrein;
0B h. Gegevens en bescheiden welke samenhangen met een uit te brengen advies van de Agrarische

Adviescommissie in geval van een aanvraag om bouwvergunning voor een bouwwerk in een gebied met
een agrarische bestemming;

09 i. Gegevens en bescheiden welke samenhangen met een eventueel benodigde toetsing aan een
gemeentelijke leefmilieuverordening.
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versie: 16juni 2003 J:stw-arg/BM(Mbw)/checkristen/checristen 2o03/Íeguriere vergunning





3. Gegeveíns em besafteËdes"! tem heÍ'roeve van toetsÍng aan weËstar.ldscnlteria

a' Tekeningen van alle gevels van het bàuwwerk, inclusief de gevels van belendende bebouwing;
b. Detailtekeningen van gezichtsbepalende delen van hei,bouwwerk;
c. Foto's van de bestaande siiuatie en de omliggende bebouwing;
d. Opgave materiaal- en kleurgebruik van toe te passen bouwmaterialen (uitwendige scheidingsconstructie).
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4. Gegevens eí? hese$reiden teÍ? behoeve varï toetslng aan de voonschniften
van het Bouwbesla.rËt 2003 met betrekking tot eonstnuctieve velligheíd

Gegevens en bescheiden waaruit blijkt dat het bouwwerk voldoet aan de gestelde eisen in relatie tot:
14 a. Belastingen en belastingcombinaties (sterkte, stijfheid en stabiliteii) van alle (te wijzigen) constructieve

van het bouwwerk alsmede van het bouwwerk zelí op hoofdlijnen van de draagconstructie;
Tekeningen: constructieve opzet schaal 1:100 met constructiedetails; (zie tekeningenbijlage);

van het palenplan, resp. fundering op staal met aanlegniveau;
van funderingsplan en van de opbouw;

15 b De uiterste grenstoestand van de bouwconstructie en onderdelen van de bouwconstructie.
beschouwing van de stabiliteit d.m.v.:
metselwerk c.q. betonschijven, stabiliteitsverbanden, stÍjve portalen.

Later in te dienen bescheiden:
a. sonderingen met funderingsadvies, gewichtsberekening,stabiliteitsberekening;
b. uitgewerkte beton-, staa!- en houtconstructieberekeningen en tekeningen;

Deze bescheiden mogen eventueel eerst uítertijk 3 weken voor aanvang van de bouwwerkzaamheden worden ingediend.
(indien van toepassing, opnemen ín de vergunning)

5. Gegevens eÍl bescheiden ten behoeve van toetsirag aan de overige
voorschrËften van $ret Bsuwbesluit 2008

17

Gegevens en bescheiden waaruit blijkt dat het bouwwerk voldoet aan de gestelde eisen in relatie tot:
a. De EPC' thermische eigenschappen van de toegepaste uitwendige scheidingsconstructie en de beperking van de

luchtdoorlatendheid, bedoeld in hoofdstuk 5 van het Bouwbesluit 2003;
b' De karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidings-constructie, de geluidsabsorptie van

gemeenschappelijke verkeers-ruimten, gangen en trappenhuizen ingeval het bouwwerk een woonfunctie heeft
en de nagalmtijd van verblijfsruimten ingeval het bouwwerk een onderwijsfunctie heeft;

c. De daglichttoetreding;
d. De ventilatievooaieningen van ruimten, vooaieningen betreffende de afuoer van verbrandingsgassen

18

33 q.

en aanvoer van verbrandingslucht;
De brandveiligheid en rookproductie van toegepaste materialen;
De brand- en rookcompartimentering;
De vluchtroutes alsmede de aard en plaats van brandveiligheidsvoozieningen;
De noodstroomvooziening en -verlichting;
De wateropname van toegepaste materialen van vloer, wand en plaÍond in sanitaire ruimten;
De lucht- en waterdichtheid en vochtwerende voozieningen vaninwendige en uitwendige scheidingsconstructies;
Hei leidingplan en aansluitpunten van riolering en hemelwater-afuoeren;
Het leídingplan en aansluitpunten van gas-, elektra- en waterleiding;
Aansluitpunten van drinkwater- en warmwatervoorziening;
De inbraakwerendheid, bedoeld in afdeling 2.25 van het Bouwbesluit 2003, van bereikbare gevelelementen;
Het weren van ratten en muizen;
Aanduiding gebruiksfunctie, afmeiingen en bezettingsgraad van alle ruimten incÍusief totaal
oppervlakken per gebruiksfunctie;
lndien het bouwwerk een woongebouw betreft: de ruimte waar de huishoudelijke afualstoffen,
bedoeld in aÍdeling 4.10 van het Bouwbesluit 2003, worden opgeslagen;
lndien het bouwwerk een utiliteitsgebouw beheft: de ruimte waar gewerkt wordt met brandbare,
brandbevorderende, bij brand gevaar opleverende of voor de gezondheid gevaarlijke stoffen als
genoemd in de Regeling Bouwbesluit 2003, of waar deze stoffen worden opgeslagen;
lndien het bouwwerk een utiliteitsgebouw betreft: de stallingsruimte voor fietsen;
De integrale toegankelijkheid van het bouwwerk en in het bouwwerk gelegen ruimten;
De detaillering van trappen, hellingbanen en vloerafscheidingen (inclusief hekwerken);
De aanduiding van de opstelplaats aanrechi, kooktoestel, stook-toestellen en warmwatertoestellen;
De aanduidíng bad- en toiletruimte, meterruimte en liften en liftschachten;
De aanduiding vloerpeilen ten opzichte van het aansluitende terrein;
De draairichting van beweegbare constructieonderdelen.
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6" Gegevens en bescheËden ten behoeve van tsetslng aanl overtge
voonsch riften bouwverorden Ë n'g

42 a. Bouwveiligheidsplan en toegankelijkheid tot de bouwplaats;
43 b' Gegevens betreffende de aard en plaats van brandveiligheid-installaties alsmede van de vluchiwegaanduiding;44 c Een tekening van de inrichting van het bij het bouwwerk behorende terrein mei ourrápuàng"g"uuï

de vooaieningen voor de bereikbaarheid en de plaats van bluswaiervoozieningen en opstrelflaatsen
van brandweervoertuigen.

o
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7' Gegevens en bescheideÍ? ten behoeve van É@etslng aan de WonÍngwet
a Een afschrift van de vergunning dan wel een bewijs van aanvraag van een vergunning krachtens artikel 8.1 ,eerste lid, van de wet milieu-beheer of arlikel 15, onderdeel b, van de Kernenergiewet (woningwet artikel 52, eerb Een afschrift van de vergunning dan wel een bewijs van aanvraag van een vergunning in het kader van de

Wet Ziekenhuisvoozieningen, artikel 6, eerste lid, onderdeel a (Woningwet artikel 53);c Een afschrift van de vergunning dan wel een bewijs van aanvraag van een vergunning inzake de
Monumentenwet 1988 of een provinciale oÍ gemeentelijke monumentenverordening (Woningwet

arÍikel 44, eerste lid, onderdeel e);
d Een afschrift van de vergunning dan wel een bewijs van aanvraag van een sloopvergunning

(Woningwet artikel g, tweede lid, onderdeel d; artikel 44, eerste Íid, onderdeel b);45 e' Een ondeaoeksrapport betreffende de bodemgesteldheid (Woningwet artikel g, tweede lid, onderdeel c;
artikel 44, eerste lid, onderdeel b), tenzij:
1' daarvoor door burgemeester en wethouders ontheffing is of kan worden verleend in

het geval reeds voldoende gegevens met betrekking tot de bodemgesteldheid aanwezig zijn;2 het bouwen betrekking heeft op bouwwerken, waarin niet voortdurend of nagenoeg
voortdurend mensen zullen verblijven (Woningwet, artikel B, derde lid);3 het desbetreffende bouwwerk de grond niet ralkt of het bestaande, niet wederrechtelijke
gebruik wordt gehandhaafd (Woningwet, artikel B, derde lid);46 f' Eventuele extra gegevens en bescheiden welke samenhangen met experimentele bouw als

bedoeld in artikel 7 enTa van de Woningwet;
g' Gegevens en bescheiden samenhangend met een eventueel benodigde vrijstelling van voorschriften

van het bestemmingsplan.

De nummers in de eerste kolom corresponderen met de nummering van de checklist behorende bij het bouwaanvraagformulier
De nummers en letters in de tweede kolom corresponderen met de biltage bij de AMvB lndieningsvereisten.
lndien in de tweede kolom letters en nummers ontbreken t.o.v. de ui;rágà oij áe AMvB lndieningivereisten,
dan zijn deze voor het onderhavige vergunningstype niet van toepassirig.

3 Versie: 1 6 juni 2oo3 J:stw-alg/BM(Mbw)/checklisten/checlisten 2oo3/reguliere vergunning
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Verwerkbaarheid.
. Voor dragende wanden: metselspecie met verhouding 1:1:6 (cement, kalk, zand) volgens NEN 3835

'Mortels voor metselrrierk', morleltype lll M7,5
. Voor niet-dragende rruanden: metselspecie met verhouding 1:1:6 (cerrent, kalk, zancí) volgens NEN 3835

'Models voor metselwerk', morleltype lll M5.

Belangrijk.

' Vraag bij de toepassing van een prefab metselmoftel om een gedetailleerd advies van de rnorlelleverancier
. Bij buitentemperaturen onder OoC moeten de stenen worden afgedekt.
. Extreem droge stenen voor veruyerking eerst bevochtigen.
. Voorkom dat het metselwerk overmatig en plaatselilk nat wordt.

Geluidsisolatie.
. Ondezoek van TNO-TPD leerl dat cie [rchtgeh-rldsisolatie van PorisoStuc bijzonder goed is,

fr6fr4fth7 lhUSA -wW = t1A

íLuk,frabry,'n I

n4/'4

L
1) De in de praíiiik haarbaÍ; geluidsisolatie van eeí gestLicadocrCe ,vand van Pcrilostuc is nret alleen aíhankeiijk

',;at x? g?,3:ei v/a.r j'.:i. near cok oe Cetaiii::'qc sreelt ee. :ier gnte ,"t 
Duttry Á/ry _ lO db

Van beiang ziln:

' TNO-rapport beschikbaar

. De veÍaiegte fuÍi,jeri3g lz;e detajltekening).

. Hgi,/ocr,(crnen ïa: iêkgSiurden vra ooen slacivcegen.

. Hgi vrc.komen ';ar crri,:ccoelLriden,
r Hei vocrkcmen'i3n 3criacibruggen iankers. soeclebrJggenl bl ankeÍloze constílcties.
. Hêi akcesiisch ociktppeien van de Porisosi:ic binnenwand van de scheidingsconslructie.

Bí akcest,sch hoge e,sen is het noodzakelijk borr,rvili te gebruiken br1 de aansluiting van de wand en de vloer.

I ïN0. onderzl:k nee(:i,z).r.de eigenschapcen var Pcrcthenn PoíisoDeco. rapport {g5,BT-RM051).
I Overeerkcn:si g ie N9::'a:rdse norm NEN 0791 Sieenconstruclres - basisÈrsen en bepalrngsneihoclen

i

2
't/t

222
2

Voorbeeld van een

verdiepte íundêring.

000 Ht{E0 1jfr?8 8A í0c,(til0tt

Ífl8fiii[f ,ïfi^R 
il,rERs

PorisoStuc

Wanddikte (mm)

Poriso+(2xstuclaag)
Gewicht
kglm"

Ltr-r"o

(dB)
Ltu;t

lndicatie-
praktijk-
waarde
(de;'r

Rw (dB) Tempera-

tuur-
criterium
(minuten)

Bezwijk-
criterium
(minuten)

7O+(2x10\

8O+(2x10)

100+(2x10)

120+(2x1O)

135

150

180

205

-13
-11

-9.

-tó
- to
-14
-LA-\

39
41

44.
47.

>90-
>90
>1 20-

>120

>1 80.
>1 g0

>1 80'
>1 80

140+(2x10) 240 5 /-to -/ 47 >120 >1 80

1 00+60+1 O0+(2x1 O)

1 20+60+1 20+(2x10)

1 40+60+1 40+(2x1 0)

2x1 65

2x1 90
2x225

+12
+14.
>+12

,F

+9
>+5

65-
oo
uoc

>1 50

> tcu
> tcu

>1 B0

>1 B0

>1 g0

BrandwercndheidGeluidsisolatie
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Bij dit onderzoek zijn de volgende vier typen v00rzet-
wanden onderzocht:

ln de volgende tabel zijn de resultaten van deze meting-
en gegeven voor 4 verschillende bouwkundige situ-
aties (d.r,v.z. combinaties van verschillencie basiswan-
den en aanslurtende vloerconstructies ) lvaarin de vier
typen voorzetwanden (aan één zijde) ziln toegepast.

Lichte vloer
(200 kg/m:)

0ppervlaktemas de basiswand

200 500 kg/rnl

-lt
-15
-15
-1 1

-6

7b

|.-'.-.'_

ilI 13 | 1a

13 Ba la
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I

@
o

voo rzet-
Type

rYa

14b 13 te

Fiq. 3 -type 1: getÍjmde Thermogl,p G-isotatieptaat g,5/30 iÍig 3)

0-9
-7
-3
-1
-1

1

3
4

4

+

+

-7
-4
?

-l

1-
0

1

2
2+

-9
-7
-4
-3
-1

1

2

3
4

+t
,tfJ

+4

type
ti'pe
typc
type
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si

I

@_l
N

N

2

j ' airílÈrè luchtOeluiCsis0lliiias en .,,eibelaflngèn nl0geil

- lype 2: duliheie Gyproc"beplating op een hculen stijl- en
regeÍwerk bevestigd tegen 0e basisr,vand met minera-
le wol in de spour,v (40 à 60 mnr) (íig 4),

De in de iaDel veÍmeide ge.,'iichten van
stemmen overeen met de volgende ura
- 65 kg/m' : 70 mm dikke gipsblokkenwa
- 200 kg/m: : halÍsteens metselv*,rerk.

Uit deze resuiiaten besluiten de auteurs
- 0ngeacht het type voorzetr,rrand: hoe lichter cle b

wand, des te h0ger de luchtgeluidsisolatieverbete
ng

14b

14 t)

bil
Fig 4

- de verbetering van de luchtgeluidsisolatie het grootst
is bij toepassing van de Metal Stud-voorzetwanden
doordat deze volledig vrij van de basiswand worden
gem ontee rd,

- het gelrlicht van de vloeren nredebepalenci is voor het
globale geluidsniveau

- toepassing van de voorzeiwand type 4 (l/etal Stucl)
in plaats van type 3 vooral eÍÍiciënt is in situailes met
een lichte basisr,"rand.

Bij deze pr0gnose sluit de basiswand aan één zijde aan
0p een sp0uwv/and (10-5-10) in kalkzancisteen en aan
de andere zilde op een 70 mnr clikke g ipsbÍokkenwand
Daar de geluidsisolatier,rraarde in de praktijk sterk

t beïnvloed door de flankere nde vlakken is het
Fis 6 ',' -,a n0geli;k dai in ande re sitiraties een ancJere (moqelitk

oc,k hogere,l luchtgeluidsisolatie(verbetering) lvorclt
genreten. Desondanks vormt dit rapport een nuttig in-, strument voor het inschatten van de lu chtgelu idsisola-
tie(verbetering) bij het toepassen van Gyp roc-voo r
r,vanden Noteer hierbij dat de geluicl smetingen zijn
gevoerd tussen t!'/ee ru jmten.
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- lype 4; Melal Stud-voorzelwand met dubbele Gyproc-
beplating met minerale r.rol (45 oÍ 50 mm dik) in de
spoLnv (150 mm) (fig 6)

/ o?;sl íxloo rnt\ =' 
2*l0o kg laL= 9or,

i#ghiiIf ,tfiAR 
nrER

000 ilÍtJEE 1

3628 8Á t{0cl(ilt0Et

I

I

o-,
N-:

l

@-

4

Gi'píocNrderJanoBV "
fuleer!/al I 1. 3132 ZV I'lre!.:.i:n
Ter.: 030.6059700 . tax 030,óJ52380 91.041111

Zurare vloer
(530 kg/m'?)

Houten vloer
(o nde rbroke n )

65 kgim'? kg/m?

6
6

2

-5-
1

2
2
?

)e3 tt J '1U I6l 3 $ 3 lÀ -z
ó J t5 a J ó. 4

worden

basis

type3;Metal Slud-voorzetwand met enkele Gyproc-
beplaling met minerale wol (45 oÍ 50 mm clik) in de
spoLrurr (50 à 60 mm) (íig. 5)
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Fig.5
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Plattegnond
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14,2 n2 x Cb 0.86- 12,2

2.5 n2 \ Cb 0.86- 2. I

4.0 n2

16, 1 m2

4.8 m2

oppenv lakte

31,2 n2

daglicht veraist vlgns
Bouk)eslult aFt. 3.135

0,5 m2 (voldoet)

Pf n )i' '^1 t q)
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oppênv I akte

34, I m2

15, 6 m2
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6,2 m2 x Cb 0,86- 5,3

2,5 n2 x Cb 0, 86- 2. I

3. 0 n2 x cb 0.86" 2.5

daglicht veneist vlgns.
EouHbesluit ant. 3.135
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0. 5 m2 (voldoBt)

o- 5 m2 (voldo€t)

dagl icht aanwezig

11,0 m2 x Cb 0,86- 9,4

5,4 n2 x Cb 0,86- 4,6

6, I m2 x Cb 0.86= 5. I

9.2 n2

2t.8 n2

6.2 m2

2.5 n2

17, I n2

opp€nvlakts

38. 4 m2

dêgl icht venElst vlgns.
Eouwbesluit ant. 3. 135

0,5 m2 (voldoet)

0.5 m2 (voldoet)

0. 5 m2 (vo ldost)
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"rc
gemeente

Zoeternneer

Segesta llxploitaue Bv
Nieuwlandersingel 57

1814 CK ALKN{ÁÁR

Vl= Fï;Í {".? i.,J $ } fu F-i

ï 'É 
uK í 2$fi1_

GHBOHflffi
Uw kenmelk

Postbus 15

2700 AA
Zoetermeer

Darum
11 oktober 2004

Doorkiesnumrner
079 - 3468420
Faxnummer
019-346 8654
Bijlagen

Ëtr

Stadswerken

Ons kenmerk
FP.20041107
Ulv brief van

Onder-werp

On tvangs tbeves uging reg. bour.vaanvraag

Geachte heer/mevlouw,

Flierbij bevestigen rvrj dat wij op B oktober 2004 ulv bouwaanvraag tot het veranderen van een kantoor in 3
lruur woningen op het perceel tit's brandsrnahove i.B-24 hebben ontvangen.

Het is rnogelijk voor u otrr elektronisch de statlls\/eïanderingen van Lrw 
^anvt^agte 

volgen. Dat kan op trvee
rnaniercn:
Op $r'lav.Z()t;ïcrrnecrf.rrl kunt u via het Webloket informatie vinden over d.e stand van zaken van ingecliende
aanvragen' Deze informatie is alleen toegankelijk voor de aanvrager en diens eventuele gemachtigde (architect,
aannemer). Hierwoor moet u onderstaande pincode en het in het bdefhoofd onder "ons kenmerk" vermelde
aanvlaagnummer gebruiken.

U kunt ook een (gratis) e-mailabonnement nemen. U klilgt dan na iedere stap die in de afhandelingsprocedure
is afgerond een e-mail. U kunt dit als aanvrager doen op u,ruiZx&rucer.n! via het Webloket. BiJ à. ,,un-.roog
ireeft r-r onderstaande pincode en het in het brieflroofd onder "ons kenmerk" vermelde aanvraaglrummer nodrj

In beide gevallen verricht u de volgende stappen:
l'rvrv. Zr.,ctclmi:e:t.rr.1. ;

daarna, khk op:
1. "inwoners" (Jinks boven in beetd);
2. "webloket" (rechts boven in beeld);
3," ";
4. button [Verder >>]
5. in cle alfabetische Jijst voor statusinformatie "bouwvergunning,';
6. button [Verder >>]
7. de kotte beschrijving voor "meer informatie"
8' onderaan de pagina bij rubriek 'verwijzingen' op "raadplegen statuswiizigingen,/aanvragen";

9. u bent nu rn het scherrn "BouweÍr en Wonen";
10. als u liiest "Opvtagen van de status van uw aanvraag" komt u in het uiteindelijke iniogschena.

C.c. :
helmfh

Archiefexemplaar
I lllllil ilt 1ilil1t iltililtililtililtilil| ililt !ililltfi lilt ililt llililtil !iltffl*BWT100000352010*

cn via dc buslijncn van Corne,X,Yion, haltes Oosnvaarts cn BordcaLrNstmat.
'-fclefoonnr.: (079) 34ó S0 00. rclefar nr.: (079) 346 gó54
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Pffiri
l4 i=l

#'q

gemeente

Zoeterffi'!eer

Let op: Wanneer u nog niet eetder bent ingelogd dan kunt u zich eerst registeren via de
burton tRcgietrereul.
FIet wachtwoord nrag u uiteraard zelf bepalen, trt^^r is beslist NIET de pincode
die in deze brief vennelcl staar.
Nadat u zich heeft aangemeld en daardoor in het scheln 'Bouwaanvragen' kornt,
kunt u via button [koppe[ uw bouwaafivraag koppelen.
Bij deze aktie heeft u dan uw pincode nodig.

Urv pincode is : 6719

Ingevoige artikel 4ó lid 1 van de Woningr.vet moeten r.vij uiterljk binnen 12 r,r,eken u\v aanvraag om
bouwvergunning toetsen aan de toepassel,ijke r.vetgeving en u Lericirten of urv plan overeenkÁsrig de
a nvte.ag kan r.vorden uitgevoerd.
Overschdjding van deze telmijn heeft, tenzij uw bouwplan in strijd is met het geldende bestemmingsplan
c'q' uitwerkingsplan, in beginsel tot gevolg clat u volgens de Woníngwet van ,..ïrr.rr.g" het plan ,11ng ,-r"iruo.-

Brj de toetsing zullen wij bezien of:
de door u ingediende gegevens voldoende zljn omhet plan te kunnen roetsen (ontvankehjkheidstoets);
urv bour'vplan voldoet aan het Bour.vbeslurt en de Bour,werordening (technischetoets);
nr'v bouwplan voidoet aan redelijke eisen van r,velstancl als bedoeld in arukel 12 Ed l Woningwet en, tenslotte,
ur'v bouwplan past binnen het geldende respectievelijk in voo-rbereiding zijnde bestemmirrgqplun c.q.
uinverkingsplan (planologis chetoets).

De gemeente tracht bt1 deze toetsing zo snel mogelijk een beslissing op Lrw a rr.vra gre geven. In verband
hiermee verzoeken rvrl u ujdens de afhandelingsprocedr-rre zo min mogelilk telefoniichJinformatie voor de
stand van zaken in te rviirnen.
Voor de behandeling van uw bouwaanvLa ag zljn leges verschuldigd. Deze zu1len u separaat in rekening r,voldel
gebracht.
U \vordt dringend verzocht om bij eventuele verdele correspondentie met de Gemeente ons kenmetk
8R20041107 re vennelden.

Voor verdere inlichtingen kunt u zich wenden tot de accountmanageï \,an uw bour.vplan l. ^ .-ji
Telefoon 079 -

wij vertrourven erop u met het vorenstaande voldoende te hebben ingelicht.

Namens burgemeester en'uvetirouders van Zoetetmeer,
de administratief medewerker van de afdeling Bour.v- en woningtoezicht

,

\'ra de Dushlncn vn ComeXXion, haltes Oostrvarts cn Bordeauxstraat.-fclcfoormr: (079) 346 8000 .felefaxru. 
: (r)79) 346 g654
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J uRlDlscH/PLANoLoGtscHE ToETSNoTA, afdeti ng BWT/j uridisch

Dossier nr.

Datum indiening aanvr
Getoetst door
Datum jur. toets

Gegevens dossier:
Naam aanvrager
Adres
Woonplaats

Betreft

Bouwlokatie

8R2004í107 bouwaanvraagregulierebouwvergunning
8 oktober 2004
F
2 november 2004

Segesta ExpÍoitatie Bv
Nieuwlandersingel S7

1814 CK ALKMAAR
veranderen van een kantoor in 3 huur woningen
titus brandsmahove 18-24

==================================================================
Juridisch/planologische toetsing:
Momenteel is er boven de winkels (Kentgensplein) kantoor gevestigd. Dit kantoor wordt gewijzigd in 3
woningen.
Van toepassing is het bestemmÍngsplan Buytenwegh Centrum @.a );
De bestemming is Centrumdoeleinden.
Binnen deze bestemmÍng zijn meerdere functies toegestaan, waaronder kantoordoeleinden en
woondoeleinden. De functieverandering van kantoor naar wonen is toegestaan. ook verder is er geen
bepaÍing in de voorschriften die deze verandering zou beperken.

Conclusie
akkoord

Overwegende:
Dat het bouwplan is gelegen binnen het vigerende bestemmingsplan 'Buytenwegh Centrum (4.44,;

Dat ter plaatse de bestemming .Centrumdoeleinden 
geldt;

Dat het bouwplan hiermee jn overeenstemmrng is;

Dat de welstandscommissie inhaarvergadering van ... heeft geoordeeld dat het bouwplan voldoet aanredelijke eisen van welstand;

Dat de vergunning derhalve kan worden vedeend.

Bes/aiten

- met toepassing van de VToningwet en artikel 1,.2.6 letter e, sub 1 van de bijlage van het besluit
rndieningvereisten ontheffing te verlenen in verband met de in de consideÍans genoemde aftvijkingen;

- aan verzoek(st)eÍ voornoemd, de gevraagde vergunning te verlenen, overeenkomstig de bij dit besluit
behorende en als zodanig gewaarmerkte aanvraae. beschrijving met tekeningen, onder voorwaarden zoals
aangegeven in Bijlage A.

Fublikatie
nee





Welstandsadvies (bouwplan wel / niet agenderen)

A. Algerneen

Bouwplannummer
Naam aanvrager
Naam ontwerper
Bouwplan
Bouwlokatie

in te vullen door jurist

8R20041107
Segesta Exploitatie Bv

veranderen van een kantoor in 3 huur woningen
titus brandsmahove 18-24

B. Het bouwplan betreft:

Regulier verq unninqplichtiq
verbouw

C" GebiedenkaaÉ (pagina B-4)

Het bouwplan ligt in gebiednummer: 7

D. WelstandsbeleidskaaÉ (pagina B-S)

Er geldt een regulier welstandsbeleid.

E. Stijlenkaart

De volgende strllin van toepassing: Functiona!isme en modernisme

F. Openbare ruimte

Het bouwplan grenst wel aan de openbare ruimte.

in te vullen door jurist

G. Sneltoets in te vullen door jurist

Ztln de sneltoetscriteria van toepassing: nee

(Zo niet, het bouwplan wordt ter beoordeling aan stijlen- en gebiedenbeschrijving voorgelegd aan
de welstandscommissie / het gemandateerO tiO;

Behandeld door : ,'. Dossiernummer : 8R20041 107 3 november 2004



H. Sneltoetscriteria (deel D) in te vullen door jurist

Het bouwplan voldoet wel/ niet aan de sneltoetscriteria.

Zo niet, aan welke sneltoetscritería wordt niet voldaan (Het bouwplan wordt ter beoordeling aan
stijlen- en gebiedenbeschrijving voorgelegd aan de welstandscommissie / het gemandateáo tio;,

J. Stijlen- en gebiedenbeschrijving (deet G en B) in te vullen door
welstandscommissie

Het bouwplan voldo niet aan de stijlen- en gebiedenbeschrijving omdat

K. Gonclusie

Het bouwplan voldoet
Woningwet.

Alsdus uitgebracht

de voorzitter / d

G]
V

/ niet aan redelijke eisen van werstand als bedoeld in artikel 12 van de

r[tt,t

de secretaris,

(r
(

I

V

I

l,
I

I

II

l]

emandatee

Behandeld door : :- .' , Dossiernummer : BR20O411OZ 3 november 2004
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"ót
gemeente

Zoeterm ee ril

gezíen de aanvnag

ingekomen d.d.

borrwplannummer

om vergunnlng tot

L ltit,. ,
' tJ''

REGULIERE BOU$T/VERGUNNING

Burgemeester en wethouders van Zoetermeer;

8 oktober 2004;

8R20041107;

Segesta Exploitatie Bv

Nieuwlandersingel 57

1814 CK AII(MAÁR;
veranderen van een kantoor in 3 huur woningen;

op het perceel kadasttaal bekend

gemeente : Zoetermeer;

sectie : C;

nr(s) : 5011-A;

plaatselijk gemerkt Titus Brandsmahove 1,8-24;

Overu/egende:

Dat lret bouwplan is gelegen binnen het vigerende bestemrningsplan 'Buytenwegh Centrum (4.44';

Dat ter plaatse de bestemming'Centrumdoeleinden geldt;

Dat het bouwplan hiermee in overeenstemmrng is;

Dat de welstandscommissie inhaar vetgadering van 16 november 2004 heeft geoordeeld dat het bouwplan
voldoet aan redelijke eisen van welstand;

Dat de vergunning derhalve kan worden verleend.

dat op grond van artikel 5ó van de \X/omngwet voorwaaÍden aan de bouwvergunning worden veÍborden;

gelet op het bepaalde in de Woningwet, de Wet op Ruimtelijke Ordening, het Besluit Indteningvereisten, her
Bouwbesluit en de Bouwverordening;

C,c" :

Archiefexemplaar
1|ililil il ilililil il ililililililililililillil|il tflil tilililil]il tililililHt

*8WT100000356950*
Hoofdafdehng Stadswerken, bezoekadres: Stadhuisplein 1 CWijk 1 1). I-Iet stadhuis is pcr openbaar ven oer bereikbaar via de Zoetermeerlijn (lrJS), Starion
Stadhuis en via de buslijnen van ConneXXion, haltes Oostwarts en Bordeaurstraar.
'Ielefoonnr.: (079) 346 80 00. relefax nr.: (Ol-g) 346 5654



r& gêmeente
2

Zoetermee!'

Besluiten:

met toePassingvafl de \Ï/oningwet en artikel r.2.6 letter e, sub 1 van de bijlage van het besluit
indieningvereisten ontheffing te vedenen in verband met de in de considerans genoemde afwrjkingen;

aan verzoek(st)er voornoemd, de gewaagde vergunning te verlenen, overeenkomstrg de bij dit besluit
behorende en ais zodanig gewaarmerk te a^nvr,, g, beschrijving met tekeningen, onder voorwaarden zoals
aangegeven in Bijlage A.

Zoetermeer, 1ó december 2004

Namens burgemeester en wethouders van Zoetetmeer,
de inspecteur BWT (technisch)

Bouwsom z € -'

ll

0

Milieuklasse

Procedure

Bijlage(n)

geen bodemonderzoek

geen

diverse

N. B. B ezw aatmogeJijkh eid/vo odopige vo orziening.
Indien u zich niet kunt verenigen met dit besluit, bestaat vooÍ u, op grond van artj.kel 7:l vande Algemene wetbestuursrecht (Awb), de mogelijkheid om binnen zes weken na verzending van deze brief een gemotiveerdbezrvaar in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders van Zoetermeer (postbus 15,2700 AAzoetermeer)' Het indienen van ..n b.z*nuÀchrift schorst de r.verking;.";;Ëk rrfr. Hi.rroe kunt u opgrond van het bepaalde in artikel B:81 Awb een verzoek tot het treffen van een voodopige voorziening indienenbij de-voorzieningentechteÍ van de Rechtbank t-Gravenhage (sector bestuursrech,, pJrrulr, 20302,2500 EHDen Haag)' volledigheidshalve wijzen wij u er op dat auu*áo, vereisr is dat u ,enbàz*uarschrift tegen hetbesluit hebt ingediend en dat ,t ...r ,po"ieisend telung hebt bij het treffen van die voorziening.

Archiefexemplaar
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Brandweer

Stadswerken (bkawc ntap)

Stadswerken (t.b.v, CBS en huisnummers)
Politje Haaglanden, afd.Bíjzondere S7etten,/Milieu, postbus 7045,2701ÀÀ Zoetermeer
Judsten Bouur- en Woningtoezicht(indien vriistellingsprocedure is gevoerd tbv bp map)
Balie bouwzaken (indien vtijstellingsprocedure is gerràerd tbv bp map)
Aannemer
fnspecteur RO (bii alt. 17 \IZRO)
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BIJLAGE A

DEZE BIJLAGE BEI-IOORT BIJ BOUVWERGUNNING BR2OO41107

Aan deze bouwrrergunning worden voorwaarden verbonden.
Deze voorwaarden moeten in acht worden genomen, opdat het plan voldoet aan de bepalingen van dewoningwet, het Besluit lndieningsvereisten, het Bouwbesluit en de Bouwverordening, zoàls deze isvastgesteld door de gemeenteraad d.d. 26-0g-2001.

Voorwaarden t.a.V.:

I Ontheífingen
ll Bouwbesluit
lll Bouwverordening
lV Besluit lndieningsvereisten

lnformatie m.b.t. deze voorwaarden kan worden ingewonnen bij Bouw- en woningtoezicht,
Zoetermeer, telefoon: 0Zg - 3468420

N.a.v. de ontheffinqen

Geen.

ll N.a.v. het Bouwbesluit

01' De aanvrager is gehouden te bouwen overeenkomstig de bepalingen van het Bouwbesluit;

veíligheid:

02. op grond van het bepaalde in artikel 2.2 en 2.3 mag de in de NEN 6202 juncto NEN 3859 bedoelde
grenstoestand niet worden overschreden. Dit geldt ook voor de bestaande constructie (fundering,
gevels, staalconstructie e.d.) in verband met de extra belasting die wordt veroorzaakt door de
uitbreiding;

03 lngevolge artíkel 2.4lid 1 sub a moeten de constructieve stalen delen in vochtige omgevÍng (ook in
condensatievlakken) een duurzaamheid bezitten, conform de referentieperiodàdie gátot vóor
onderhavig bouwwerk;

04. lngevolge artikel 2.146\id 7 moeten in de vluchtroute in de woning (woning i: hal, woning 2:
woonkamer, woning 3: woonkamer en hal ) 220 volt gekoppelde ópiiscne iookmelders met
ingebouwde noodvoeding worden aangebracht (confórm rueN zsss;.

05' De plaats waar de nieuwe C.V. ketel in woning 2 is gesitueerd valt samen met de plaats van
een reeds bestaande kolom. Aangezien het verplaatsen van de kolom zowel praktische bezwaren
heeft als technisch, met daaraan verbonden nieuwe constructieve berekening en, zal de plaats ven de
C.V ketel moeten worden aangepast. Hiertoe dient een tekening met de nËu*" situatie, 3 weken
voor de start van de bouw, te worden ingediend.

iil N.a.v. de Bouwverordeninq

De aanvrager is gehouden te bouwen overeenkomstig de bepalingen van de Bouwverordening;01

Redactíe : C.A. Kamphorst 8R20041102 16 december 2004
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02 lngevolge artikel 4.11 lid 1 moet het bouwafval op de bouwplaats worden gescheiden in de
navolgende fracties:
a gevaarlijk afual, als bedoelcl in het Besluit aanwijzing gevaarlrlke afvalstofferr (Eural);b. steenwol, mits dit meer dan 1 m3 per bouwproje-ct bód"raagt; 

'
c. glaswol, mits dit meer dan 1 m" per bouwproject bedraagld. overig afual.

lngevolge lid 2 moet dit overig afval, indien dit bestaat uit meer dan één afualstof, worden afgevoerd
naar een inrichting die bevoegd is deze afualstoffen ongesorteerd te ontvangen;

Het overig afual dat uit één afualstof bestaat, evenals de fracties bedoeld onder a, b, c en d moeten
worden afgevoerd naar een bewerkingsinrichting of verwerkingsinrichting, dan wel een inzamelaar die
bevoegd is deze afvalstoffen te ontvangen;

lndien de totale hoeveelheid bouwafual die vrijkomt bij een bouwproject minder bedraagt dan de
totale inhoud van één container van 10 m3, màg degene die bedirjfsmatig bouwwerkzaámheden
verricht dit bouwafual meenemen naar zrln bedrijf voor tijdelijke opslag; 

-

lngevolge artikel4.5 lid 1 moet Bouw- en woningtoezicht ten minste 2 daqen van te voren in kennis
worden gesteld van de aanvang van de werkzaamheOen;
lngevolge artikel 4.12 moet Bouw- en woningtoezicht uiterliik op de daq zelf in kennis worden gesteld
van de beëindiging van de werkzaamheden;

Dit kan met behulp van bijgevoegde gete briefkaarten.

03

04.

IV

lngevolge artikel4.2 dienen de volgende bescheiden op de bouwplaats aanwezig te zijn en op
verzoek van de inspecteur van Bouw- en woningtoezicht te worden getoond:- de bouwvergunning;
- de daarbij behorende voorwaarden;
- de goedgekeurde tekeningen.

N.a.v. het Besluit indieningsvereisten

lngevolge artikel 4lid 2 dienen de gegevens en bescheiden, bedoeld in paragra af l.S,onderdeel 1
van hoofdstuk 1 van de bijlage, eerst uiterlijk drie weken voor de aanvang vàn de desbttreffende
boultnverkzaamheden ingediend te worden:

een tekening met de nieuwe situatie van de c.v. ketel in woning 2

OPMERKINGEN

De aanvrager zt1 er op gewezen dat:

a' indien t.b.v. de bouw openbare verharding, terreinen eniof openbaar groen betreden, c.q. in gebruik
genomen moet worden, dan dient dit geregeld te worden met de desbetreffende wijkbedrijfsleider van
de hoofdafdeling STADSWERKEN, Afdeling Beheer en Onderhoud (Telefoon secretariaat van de
afdeling: 079 - 346 9803);

c.

b bij beschadiging aan openbaar groen en/of bestratingen zijn de herstelkosten voor rekening van de
aanvrager;

de vergunning met bijbehorende gewaarmerkte bescheiden moeten op het werk aanwe zig zrln en
desgevraagd aan de inspecteur van Bouw- en woningtoezicht worden getoond;

de vergunning wordt verleend behoudens rechten van en verplichtingen jegens derden.d

Redactie : C.A. Kamphorst 8R20041 107 16 december 2004
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

dinsdag 30 augustus 202211:04

RE: wob-verzoek Kentgensplein
IMG-1852.JPG; IMG-1853.JPG; tMG_1B54.JpG; tMG_1962.JpG; tMG_1963.JpG; tMG_
1 964.JPG; I MG_1 966.J PG

Hoi""'- ,

Hierbij mijn email correspondentie voor dossier Kentgensplein per datum (opgesteld van oud naar nieuw -datums zijn grrls gearceerd).

11-A5-2A22
Van:
Verzonden: woensdag 11 mei 20221.L:12
Aan: r@zoetermeer.nl>
Onderwerp: ventilatie

r@zoetermeer.nl>

Hoi

De zaak waarover we gisteren hebben gesproken betreft een Turkse bakker op het Kentgensplein, bakkerij
Polak.
Lang verhaal maar in het verleden was het hele winkelcentrum van 1 eigenaar. Boven de bakkerij was er
een groot kantoor.
ln 2004 is dit kantoor opgesplitst in 3 huurwoningen en in 201g verkocht.

Nu blrykt dat in het verleden er illegaal 2 rookgasafuoer kanalen zijn aangebracht welke dwars door de
woning gaan.
De eigenaar heeft hier last van en na onderzoek blijkt hier nooit vergunning voor te zijn verleend.
Hry wilt ze gaan venivijderen.

De bakkerij kwam als oplossing om de 2 afuoeren naar achter weg te werken over het plafond.
Aan de achterzijde willen ze deze via een opening in de muur naar buiten toe afvoeren. (muurrooster).

Hoe zit dit qua wetgeving. JE zei iets over een mogelijk artikel dat afvoeren alleen nog bovendaks mogen
worden aangebracht?

ls dit voldoende info?

Met vriende lijke groet,

lnspecteur Bouw- en Woningtoezicht

Gemeente Zoetermeer
Afd. Veiligheid, Vergunningen en Handhaving
Team Toezicht & Handhaving

E-mail @zoetermeer.nl
vv vv vv.lwgrgr ii rcgr .r l

ïel
Mob

: t4 O79

: +315



Bezoekadres: Markt LO,27LL CZ Zoetermeer

Postadres: Postbus t5,27OO AA Zoetermeer

Aanweztg : ma, di,wo"vr.

'3&ll
BnmDnrrlo

Zoete rmeer

Ja, dit is voorloPig even genoeg.
lk ga er mee aan de slag.
Zodra ik info voor je heb, laat ik het je weten'

Van:
Verzonden: woensdag 1L mei 2022 LI:24

Aan: F

OnderwerP: Rt: ventllaue

Hoi - .,

Met vriendelijke groet,

Van: " ,)

Verzonden: woensdag l'1 mei 2022 L2:L0

Aan: -

OnderwerP: RE: ventilatie

Gemeente Zoetermeer
Senior Plantoetser/vei'gu n ningverlener
Afd. VVH (Veiligheid, Vergunningen en Handhaving)

T.

aanwezig: ma. t/m do (vrijdag alleen oneven weken)

t; {} mFrànÍtd

"&r Zoetermeer
ll

r@zoetermeer.nl>

l@zoetermeer.nl>

Hoi í r,

Brengt de aanvrager (bakker Polak) zijn afvoer naar het dak dan is dat sowieso toegestaan'

Waaiscnijnlijk is dlt niàt mogetijk in deie situatie, gezien hij de uitvoer in de gevel wil maken'

Er is nog geên verbod op hót aanbrengen van een rookgas afuoer in de gevel'

De rijksoverheid geeft het volgende aan:

Bij het plaatsen van een rookgalafvoer dient u zich te houden aan de voorschriften uit het Bouwbesluit 2012'

afdeling 3.8, artikel 3.51.
Hierin worden eisen gesteld aan de plaatsing van de afvoer die betrekking hebben op uw eigen perceel en dat van

de buren,
De eisen ten aanzien van het buurperceel zijn ook weergegeven in figuur 5 van NEN 2757'

Deze voorschriften zijn gericht op een rookafvoer in de gevel'

Indien u de rookgasafvoer in een platdak plaatst, gelden er geen voorschriften voor de afstand tot de

perceelsgrens van de rookgasafvoer'
wij wijzen u erop oai in oiigeval rekening gehouden moet worden met het'burenrecht'zoals vastgelegd in het

Auig"ifijk wetboek. Hierin iivastgelegd Oàt net veroorzaken van overlast niet is toegestaan'

2



Volgens artikel 3.51 lid 3 ligt een uitmonding van een afuoervoorziening voor rookgas ligt, gemeten langszij
aan een uitwendige scheidingsconstructie van een gebruiksfunctie, niei zijnde het-dak,ópéen afstand van
ten minste 1 m van de perceelsgrens. (de uitmonding van de afvoer moet dus ten minste 1m buiten de
gevel gelegen zijn - en er mag geen hinder zijn van de boven- en naastliggende bebouwing op de vrije
uitstoot van de afvoervoorziening). lndien boven de uitmonding van Oe atvóervoorziening -
instroomvoorzieningen voor verbrandingslucht of luchtverversing aanwezig zijn, dan dÍent er middels
berekening aangetoond worden (volgens NEN 1087) dat de uitsioot voldoét áan de verdunningsfactor
(moet voldoen aan de in tabel 3.33 aangegeven waarde).
Het onderdeel burenrecht is privaatrechtelijk, dus daar kunnen we geen vergunning op weigeren.
Voor de plaatsing van de uitmonding van de rookgasafvoer in de góvel is wàt een ómgevingsvergunning
vereist (tenminste met aanvraag formulier en bouwkundige tekening op schaal en indÉn noOig eén
verdunningsfactor berekening).

Heb je hier voldoende aan?

Met vriendelijke groet,

Gemeente Zoetermeer
Senior Planioetser/vergu nningverlener
Afd. WH (Veiligheid, Vergunningen en Handhaving)
T.(

aanwezig: ma. t/m do (vrijdag alleen oneven weken).

tS iï#*,*u*,
tl

16-5-2022
Van:'
Verzonden: maandag 16 mei 20221,6:33
Aan:'-
CC: Í\

nl>

lr

onderwerp: Afzuiging kebab grill Elif Kentgensplein L3 te Zoetermeer

U ontvangt niet vaak e-mail van Mee.r informatie oygr waarom dit belaneríi! is

Er is een bijzondere situatie ontstaan op genoemde locatie.

De eigenaar van de boven de kebabzaak liggende woning heeft last van geluid wat veroorzaakt wordt door de afzuiging en hij is
er niet zeker van of het kanaal voldoende brandveilig is. Deze situatie is aljaren geleden aangebracht en heeft tot voorkort geen
problemen opgeleverd. Op de vergunde bouwtekeningen staan een aantal stijgpunten aangegeven.

De eigenaar van de woning heeft het over twee kanalen waarvan ik er één kan vinden in de kebab zaak.

wij hebben namens de eigenaar geprobeerd er met de eigenaar van de woning uit te komen en hem aangeboden het kanaal te
voorzlen van geluldisolatte en het kanaal brandwerend te maken. Helaas is dat voor hem geen optie.

Via een vriend-zaakwaarnemer heeft hij laten weten dat we 6 weken de tijd hebben om het probleem te verhelpen. Als dat niet
lukt zal hij eigenhandig het kanaal wegslopen en het gat dicht maken. We laten nog uitzoeken of dit enige juridisch grondslag
heeft.

3



we willen de huurder van de kebabzaak graag helpen om een goede oplossing te vinden en zo ook we de woningeigenaar een

prcttigc woonomgeving kr.tnnen hieden,

De afzuiging van de kebabgrill loopt nu boven het plafond van de winkel naar het magazijn' Hier wordt de lucht door een

reukfilter geleid waarna rret kanaal door het plafond naar de woning gaat en dan door het dak naar buiten gaat'

Een mogelijk kan zijn om het afzuigkanaal van de kebabgrill, via het reukfilter, doortrekken naar de achtergevel en daar het

kanaal door de gcvcl noar buiten brengen. De doorvoer zullen we afdekken met een passend rooster'

Kan jij aangeven of het vanuit jullie dienst mogelijk is om het afzuigprobleem op deze wijze op te lossen? En zo ja wat we hier

eventueel voor moeten doen.

Laat me weten als er onduidelijkheden zijn

Met vriendelijke groei,

Senior 1-echnica! Prooer'ty lilanager
Asset Seruices

Vlobile: +31 i
^^,.^;.",^l-^ ^^f

&ffiffiHtË
Re;,k;a'rikstr-aat 

.1 (3e etage), 3543 KH Utrecht, Nederland
poÁtOus 19,]60, 3501 DD, Utrecht, Neder'iand

Van:
Verzonden: maandag 16 mei 2022 L6:51

Aan: -

onderwerp: FW:Afzuiging kebab grill Elif Kentgensplein 1-3 te Zoetermeer

Hoi i r,

Heb jij nog iets in het archief Kunnen ontoeKKen?

Aangezien dhr. \ ! het heeft over dat de stijgpunten op de vergunde tekening staan, is het een

kwestie van op de archief tekeningen kijken of de stijgpunten ook bedoeld zijn voor de afzuiging van een

winkel.
we hadden vorige week al overlegd dat het hier om lucht afzuiging ging en niet om rookgas afzuiging'

Dus als die lucht ut uióinó destijdó al op de vergunningtekening stond, dan, is d.aar een van rechtswege

verkregen situatie onts"taán en dan kan de bewóner boven de Èebab winkel wel veel willen maar die

afzuiging is dan gewoon vergund en mag niet eigenhandig weggehaald te worden'

Laat even weten *311U op tJf.ening heb 
"gevondàn, 

dan kunnen we even overleggen voor ik'

terug mail.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Zoetermeer
3 1rl'.' ill -i -r^.À- a "/' /à-r' ! a n i^r"a:rr* ^*

Afd. WH (Veiligheid, Vergunningen en Handhaving)

T.{--

aanwezig: ma. t/m do (vrijdag aileen oneven weken)

4



.3& ï;;;;,*.*,
il

Van: /.-.__,..
Verzonden: maandag L6 mei 2O221,6:54
Aan:r rl>
onderwerp: RE: Afzuiging kebab grill Elif Kentgensplein L3 te Zoetermeer.

Hoi

Morgen bekijk ik de laatste stukken op kantoor en kan je hierna informeren

Groet

19-5-2A22
Van: l"
Verzonden: donderdag L9 mei 202212:29
Aan:B '... ;@zoetermeer.nl>
onderwerp: RE: Afzuiging kebab grill Elif Kentgensplein 13 te Zoetermeer.

Hoi -

Heb je de tekeningen al bekeken?

Met vriendelijke groet,

Gemeente Zoetermeer
Senior Plantoetser/vergu nningverlener
Afd. VVH (Veiligheid, Vergunningen en Handhaving)
T. 079-i

aanwezig: ma. t/m do (vrijdag alleen oneven weken)

gtrmofints

Zoetermeer

22-05-2A22
Van: @zoetermeer.nl>
Verzonden: zondag 22 mei 2022 I6:L8
Aan: r@zoetermeer.nl>
onderwerp: RE: Afzuiging kebab grill Elif Kentgensplein 13 te Zoetermeer.

Hoi

lk zalje aansluitend nog 2 aparte email sturen met de bouwtekeningen.
1 betreft de eerste vergunning en de ander betreft de aanpassing/ombouw van kantoor naar woning

De vergunning uit 2004 ligt bq in de kast en betreft een dun mapje met wat tekeningen en de
aanvraag.

Als je meer vragen hebt dan hoor ik het graag.

Ët
il
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I t-l
r-lur

lk zie op de tekeningen van de woningen wel doorvoeren en op de tekening van het kantoor niet.

lk ben morgen op kántoor... zullen we dan even samen naar de tekeningen kijken?

Als de doorvoeren in de woning vergund z'rjn, en de afzuiging loopt hier doorheen, dan mag de buurman de

leiding niet weghalen.

Heb dhr. \. vrijdag gesproken en dhr. , -. De vertalen Turks Nederlands voor de

bovenbuurman. Het belangrijkste is de focus op die van de slaapkamer'

De woonkamer is ws gewoon de hoofddraagcontructie. Hier gaan ze zelf onderzoek naar doen door een

gat erin te boren. Als hij hol blijkt te zijn dan moeten we verder kijken.

Groet
(zie bijtagen tMG 1852, 1853, 1854, 1962, 1963, 1964, 1966)

23-5-2A22
Van:', :

Verzonden: maandag 23 mei 2O22O9:I2

Aan: @zoetermeer'nl>

Onderwerp: RE: Afzuiging kebab grill Elif Kentgensplein L3 te Zoetermeer.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Zoetermeer
Senior Plantoetser/vergu nningverlener
Afd. WH (Veiligheid, Vergunningen en Handhaving)

T. 079-

aanwezig: ma. tlm do (vrijdag alleen oneven weken)

?Emnilrrl4

Zoetermeer

24-5-2A22
Van:.
Verzonden: dinsdag 24 mei zu22 !t:55
Aan: . @zoetermeer'trl>
Onderwerp: kentgensPlein

@zoetermeer.nl>

Geachte heer' .,

ln eerste instantie bleek uit de eerste bouwvergunning uit 1978 dat er sprake was van 2 illegale

bouwwerken. Dit was dan ook de basis van waaruit we zijn gestart met het onderzoek.

Nadat een collega ook naar het dossier had bekeken en we ook navraag hebben gedaan blj de afdeling

huisnummerbesluiten kwam er nog een ander bouwvergunning uitrollen'

Er bleek dat er nadien een bouwvérgunning is verleend van de ombouw van kantoor naar woningen.

Deze vergunning was echter niet gekoppeld aan het huisadres en hiermee niet zichtbaar.

Na onderzoek van de vergunning uit 2004 met kenmerk 8R2004-1 107 blijkt dat er sprake is van legale

situatie.
Echter de wijze waarop de doorvoer is uitgevoerd voldoet deze niet aan de eisen van het Bouwbesluit'

rlO.'+"t'lr-
II
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Dit dient door de eigenaar van de woning zelf te worden hersteld. Hry heeft de woning gekocht en aanvaard
in de situatie zoals deze werd aangeboden.
Doordat er al 3 andere eigenaren hiervoor zijn geweest na de ombouw in 20e4 is het..... niet aan te
rekenen...

Wel zou u kunnen besluiten om mee te denken aan een goede geluidsdekking in samenspraak met de
eigenaar.
Dit bent u niet verplicht.

Met vriendelijke groet,

lnspecteur Bouw- en Woningtoezícht

Gemeente Zoetermeer
Afd. Veiligheid, Vergunningen en Handhaving
Team Toezicht & Handhaving

E-mail :_ , '?zoetermeer.nl
Website: www.zoetermeer. nl

Tel
Mob

14079
+316

Bezoekadres: Markt IO,2711. CZ Zoetermeer
Postadres: Postbus 1,5,27OO AA Zoetermeer
Aanwezig : ma, di.wo,vr.

€e
ft

gfimÈnÍrla

Zoetermaar

25-5-2022
Van:. ;

Verzonden: woensdag 25 mei 2022 08:45
Aan:
Onderwerp: RE: kentgensplein

,r @zoetermeer. nl>

Hoi

Heb jij nog het email adres van de persoon die ik toe moest voegen bij de reactie aan dhr

Met vriendelijke groet,

Gemeente Zoetermeer
Sen ior Plantoetser/vergu nningverlener
Afd. VVH (Veiligheid, Vergunningen en Handhaving)
T.079-',

,.?

aanwezig: ma. t/m do (vrijdag aileen oneven weken)
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Zoeterrneer

Van:
Verzonden: woensdag 25 mei 2O22 O9:34

Aan: lzoetermeer'nl>
OnderwerP: RE: kentgensPlein

C. Y. '@-llotrnail.com

- r@zoetermeer.nl>

Groet

Van:'.
Verzonden: woensdag 25 mei 20221L:49

Aan:' i :

CC: r@zoetermeer'nl>

onderwerp: RE: Afzuiging kebab grill Elif Kentgensplein 13 te Zoetermeer

Geachte heer'

Naar aanleiding van uw email van 16 meij.l. heeft.onze toezichthouder mijn hulp als vergunningverlener

ingeroepen en hebben wij gezamenrijk dó, oq onr bekende, gegevens bestudeerd omtrent de woning op

hi arJres K-entgensolein i à en cle ontlerliggerrde bakkerij/kebabzaak'

Omschriivi ng biizonciere situatie :

op de loeatie rc*ntgánrptàln I s heeft de eigenaar van de, boven de kebabzaak liggende, woning last van

geluid wat volgens hem vero orzaaklwordt door de afzuiging van ondergelegen winkel en is hij er tevens

niet zeker van of het kanaal voldoende brandveilig is. u geàft aan dat dèze situatie aljaren geleden is

aangebracht en tot uoorkórt geen probl"**n neei opgeÉverd. op de vergunde bouwtekeningen staan

een aantal stijgpunten aangegeven'
De eigenaar van de woning heefi het over twee kanalen waarvan u er één heeft kunnen vinden in de

kebab zaak.

Archief onderzock verleende ve!'guntrinaen:
wij hebben archief onderzoek gedaán en d-aarbij is in eerste instantie de bouwvergunning uit 1978

aangetroffen.
ln deze vergunning bestaan de boven de winkels gesitueerde ruimten uit kantoor functies'

Via speunruerk van onze afdering waar huisnummá besruiten worden afgegeven is ook een verleende

bouwvergunning uit 2004 ontdekt' 
^ 4 4 

^7 
on harr+fr .re ..,,e rhcr rwinc van ka n op de

Deze vergunning met kenmerk 8R2004 -1rc7 en betreft de vei"bouwing van kantocr naar wonlnge

verdieping boven de winkels.
Deze vergunning kwam in eerste instantie niet in ons zaaksysteem tevoorschijn omdat deze niet

ó"uOr.rrá.rd bÉek aan het Kentgensplein, maar aan de Titus Brandsmahove'

Gezien de vergunning 8R2004 -110r iutióÉr.ing heeft op de woning waar de-bijzondere situatie is ontstaan'

en er geen vergunning besluit is van een laterJdatum, is de verguÁning 8R2004-1107 en de daarbij

behorende gegevens (tekeningen; maátgóvend voor de momenteel aanwezige (legale) situatie' Deze

vergunning is verteeno op oails van de 6ouwkundige regelgeving Bouwbesluit 2003 (verder Bouwbesluit

genoemd).

Gonstatering n.a.v. check gegevens maatgevende verleende bouwvergunning 8R2004-1í07:

op de tekening behorende o-r1 oeze vergunniig is aangeg,even dat in de slaapkamer van de woning een

koker is aangegeven voor hei doorvoeËn van-leidingJn.-ln dit geval betreft het een luchtafvoerleiding van

de onderliggende winkei riaar irei ciak. Deze koker is op iekening àáir5ic$evÈi-r ais 60rniri' biandwerenci'

wat benodigd is om de woning oranowerónà te scrreiden (compàrtimenteren) t'o.v. de onderliggende

winkel.
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ln de woning is slechts 1 doorvoer koker aangegeven en deze is gepositioneerd in de slaapkamer van de
woning. Tot zover de vergunde en legale situatÍe volgens de vergunningstukken van verleende vergunning
8R2004-1 107.

Constatering ter plaatse:
Op foto's, genomen ter plaatse door onze toezichthouder, is te zien dat er een koker in de slaapkamer van
de woning aanwezig is en een rechthoekige penant in de woonkamer, waarvan niet duidelijk was voor welk
doel deze aanwezig is of dat dit ook een leiding doorvoer betreft. Uit tekeningen van de veigunningen uit
1978 en 2004 concluderen wr1 dat de penant in de woonkamer geen doorvoer koker is voor-leidingen maar
hoogstwaarschrlnlijk een onderdeel van de constructie (mogelijk een betonnen penant). Ons uitgaigspunt
is dan ook dat er slechts sprake is van 1 koker voor de doorvoer van leidingen in de slaapkameivan de
woning.
Op foto's van de koker in de slaapkamer is echter te zien dat de wijze waarop de koker is uítgevoerd
(doorbord t.b.v. verankering cv installatie), niet voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. Dobr de koker te
doorboren voldoet deze namelijk niet meer aan de vereiste 60min. brandwerendheid.
Het is niet te achterhalen door wie of wanneer deze verankering in de koker is aangebracht, het is echter
op basis van de vergunning gegevens niet aannemelijk dat dit op basis van de verbouwing op grond van
vergunning 8R2004-1 107 is gebeurd.

Huidige situatie:
De eigenaar van de woning ondervind geluidoverlast van de luchtafuoerleiding welke door de
schachíkoker vanaf de ondergelegen winkel door de slaapkamer van de woning loopt en uitmond op het
dak.
Uit de ter plaatse geconstateerde zaken kunnen wij concluderen dat de koker niet meer voldoet aan 60min.
brandwerendheid, omdat er gaten in de omkleding zijn aangebracht. Of deze aanpassing ook
verantwoordelijk is voor het aangegeven geluidsoverlast is zonder verder onderzoek nief te zeggen.
Aangezien de huidige eigenaar de woning 1,5 jaar geleden gekocht en aanvaard heeft in de situatie zoals
deze is aangeboden, betekend dat hij in eerste instantie als eigenaar van de woning verantwoordelryk is
voor de situatie in de woning, en zelf voor het herstel van de koker aansprakelijk is.
Doordat er sinds de verbouw, op basis van de vergunning uit 2004, al 3 eerdere eigenaren van de woning
zijn geweest, en deze situatie daarbij geen problemen heeft opgeleverd is het de eigenaar van
onderliggende winkel niet aan te rekenen dat de koker (doorvoer van winkel naar dàk; niet brandveilig
(meer) is volgens de bouwbesluit eisen of hierdoor niet (meer) voldoet aan de geluidseisen van het
bouwbesluit.

Mogelij ke oplossing situatie:
Gezien de conclusies van dit onderzoek op basis van verleende vergunning concluderen wij dat de koker
met leiding doorvoer legaal is aangebracht en niet door de eigenaar van de woning eigenhandig verwijderd
mag worden, omdat daarmee o.a. een brandgevaarlijke situatie ontstaat.
Ook is uit ons onderzoek gebleken dat voor de huidige staat van de koker in de woning geen
aansprakelijkheid is aangetoond richting de eigenaar van ondergelegen winkel. Oe aaÀsprakelijkheíd van
de staat van de koker en het herstel hiervan ligt naar onze mening bij de huidige eigenaar van àe woning.
Welke oplossingen zijn mogelryk om de geluidshinder voor de eigenaar van de woning weg te nemen:

1- Wij adviseren om gezamenlijk een plan te maken waarbij de omkokering (besiaanàe uit aluminium
raamwerk en gipsplaten - volgens vergunningtekening) van het kanaal verwijderd wordt, het
luchtafvoerkanaal te voorzien van een geluidsisolerende isolatielaag en de omkokering terug te
plaatsen in de vorm van 60mm Gibo gipsblokken. Deze zijn te krijgen als 60min. brandwerende
afscheiding en geven door de compacte uitvoering ook nog eens een extra geluid dichtende laag.
Hiermee kan snel worden gestart en lost zowel het brandwerendheid probleem als ook het
geluidprobleem op, tegen betrekkelijk lage kosten.

2. Het zoeken naar een andere oplossing (zoals het afzuigkanaal verplaatsen en doortrekken naar de
achtergevel) zal hoogstwaarschijnlijk alleen mogelijk zijn middels een omgevingsvergunning
aanvraag en substantiële bijkomende kosten met zich meebrengen, terwql hiermee de doorboring
van de brandwerende scheiding van de koker in de woning niet wordt opgelost. Deze oplossing
weegt niet op tegen de hierboven omschreven oplossing indien een snelle en relatief goedkope
oplossing gewenst is.

Het siert u dat u de huurder van de kebabzaak graag wil helpen om een goede oplossing te vinden en zo
ook de woningeigenaar een prettige woonomgeving te kunnen bieden. Daarom adviseren wij u om tot een
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il

overeenstemming te komen met de eigenaar van de woning en uitvoer te geven aan optie 1, waarbij alle

partijen naar onze mening het snelste van de problemen at-ziin. u bent hiertoe echter niet verplicht'

Met vnendeltlke groet,

Gemeente Zoetermeer
Senior Plantoetser/vergu nn ingverlener
AÍd. VVH (Veiligheid, Vergunningen cn Handhaving)

T. 079-:

aanwezig: ma. t/m do (vrijdag alleen oneven weken)

qtrnfi[rít*

Zostermeer

3-6-2022
Van:'
Verzonden: vriidag 3 juni 2022 13:55

Aan: L' .'

CC: \l'-

Onderwerp: RE: Afzuiging kebab grill Elif Kentgensplein 13 te Zoetermeer

U onwangt niet vaak e-mail van ".,ft. Meer informatie over-!UaSIEIL!bL !e!engIiKls

De reactie van : is wat mij betreft duidelijk

De vergunning is destijds verleent. Het kanaal voldoet niet aan de brandveiligheid. Het herstel van het beschadigde kanaal is

een verantwoordelijkheld van de elgenaar van qe wslrrÍrË"

Zoals eerder ook aan

€ 500,00.

aangegeven wil de eigenaar uit coulance een tegemoetkoming doen in de kosten voor een bedrag van

Kan jij aangeven wat de conclusie is van Bouw en Woning toezicht en welke vervolgactie jullie gaan nemen op de reactie van

Fijne dagen

Groet ii

16-6-2022
Van:'
Verzonden: donderdag 16 juni 2022O9:O3

Aan: ''@zoetermeer'nl>

Onderwerp: FW: lnzake afzuigkap Kentgenspiein te Zoetermeer

Hoi' " ,

wiljij aan dhr. ' . aangeven dat dit verder een privaatrechtelijke zaak is tussen hem en de

bewoner.
Hier mag en ga ik me verder niet meer mee bemoeien'

10



Met vriendelijke groet,

Gemeente Zoetermeer
Senior Plantoetser/vergunningverlener
Afd. VVH (Veiligheid, Vergunningen en Handhaving)
T. 079-

aanwezig: ma. t/m do (vrijdag alleen oneven weken)

.3F BEmonrd*

ïoetsrmesr

Van:
Verzonden: donderdag 16 juni 202 2 O8:59
Aan;

CC:

Onderwerp: RE: lnzake afzuigkap Kentgensptetn re z.oereÍÍneËr

U ontvangt niet vaak e-mail van ,om. Meer informatíe over waarom dit belanglUk is

Zie onderstaande mail als reactie op het formele schrijven wat wij gestuurd hebben.

Op mijn mail van 3 juni heb ik geen reactie ontvangen.

Kunnen jullie aangeven of jullie inmiddels namens jullie organisatie de eigenaar aangeschreven hebben?

Groet '

From:
Sent: woensdag 1_5 juni 2O22 t3:51,
To:
Cc:.

il

'I

i

--J---.-- - ^ l.com

Subject: Re: lnzake afzuigkap Kentgensplein te Zoetermeer

Ëxternal Maíl

Geachte heer/mevrouw,
lk heb uw uiteenzetting gelezen.
lk ben het niet mee eens dat e.e.a. conform is geggan.
lk zal alle gerechtelijke procedure bewandelen om een einde te maken aan deze wanorde.
Met vriendelijke groet,
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From: I - !

Sent: ThursdaY, June 9,2022 2:55 rtvr

lo:
| .r- - ---ll--:, 1

Cc

Subject: FW: lnzake afzuigkap Kentgensplein te Zoetermeer

Geachte heer , --:,

Graag verwijzen wij u naar bijgaand schrijven'

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geÏnformeerd

Met vriendelijke groet,

namens deze,

Senior Commercial Assistant
Asset Services

Direcl: +31 (0)
. 

^n 
/^\ivtuutel. ïJ I lu,

^ -i-^.,-'-tr^,

gul'rËtil rwlxrELn
Reykjavikstraat 1 (3e etage), 3543 KH, Utrecht, Nlederland

Postbus 19160,3501 DD' Utrecht, Nederland

Linkedln I Twitter I lnstagram I Website I VIEW

5-7-2A?2
Van: )

Verzonden: dinsdag 5 iuli 2O22 t7:34

Aan:
Onderwerp: KentgensPlein

Hoi '- ,

lk heb even gekeken.
Natuurlijk bewaar ik ook zoveel mogelijk in aparte mapjes'

ln het mapje Kentgensplein zitten gêen emails die ik niet met jou gedeeld heb

Met vriendelijke groet,

Gemeente Zoetermeer
Senicr" Pla ntoetser/vei'ou nn incverlener
Afd. VVH íVeiliol-1sl{, Vergunningen en Handhavtng)

T. 079-,

aanwezig: ma. t/m do (vrijdag alleen oneven weken)
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gf,monnls

Zoetermaar

27-7-2A22
Van: -' --

Verzonden: woensoag 27 juli 2022 1.2:45
Aan: t"-

Onderwerp: RE: verzoek om handhaving illegale bouw Kentgensplein/Titus Brandsmahove en WOB verzoek

Beste

Zouden jullie willen meelezen met onderstaande mail die gisteren aan de burgemeester is verstuurd? lk vraag het
aan jullie aangezien in zijn verzoek wordt verwezen naar eerdere mails die jullie hebben opgesteld en verzonden. De
mail vraag om twee zaken:

1'. Handhavend op te treden en de vergunning aanvrager te sommeren e.e.a. binnen een redelijk termijn
conform de vergunning te maken dus branddoorslag en brandoverslag van 60 minuten die voldoet aan de
eisen van het Bouwbesluii.

2. Alle stukken met betrekking tot deze aanvraag en alle correspondentie hierover conform de Wet
Openbaarheid van Bestuur mij ter beschikking te stellen.

Op het tweede punt kan geantwoord worden met het feit dat de WOB niet meer geldt en dat een WOO-verzoek via
de website van de gemeente kan worden ingediend (vereist inlog met DiglD etc.). Zouden jullie op het eerste punt
willen antwoorden? Kan de gemeente een handhavingsverzoek op basis van deze mail in behandeling nemen? En zo
ja, wat kan dan aan deze inwoners geantwoord worden?

Groet,

Van: - -

Verzonden: dinsdag 26 juli 20221,2:29
Aan: Burgemeester. ^ zoetermeer.nl>
Onderwerp: verzoek om handhaving illegale bouw Kentgensplein/Titus Brandsmahove en WOB verzoek

-':: U ontvangt niet vaak e-mail var

Geachte Burgemeester,

)hotmail.com . Meer informatie over waarom dit belangr:Íik is

Graag wil ik het volgende onder uw aandacht brengen,
Begin dit jaar heb ík melding gedaan van illegaal bouw.
Deze melding betrof een illegaal dwars door mijn slaapkamer gebouwde luchtafvoer t.b.v. een shoarma/snackbar

Naar aanleiding van deze meldinq hebben rrw ambtenaren te werk gegaan en e.e.a. onderzocht.
Op 18 maart schrijft de heer v _ , _ van de gemeente Zóeiermeer onderstaande mail.

"3&il

From: t

Sent: Friday, March 18, 2022 2:25 pM
lo:
Subject: FW: Illegale verbouwing Kentgensplein

o.!.n_!>

Dit bericht is verstuurd als onderbouwing richting Dhr,

Geochte heer \

Conform ofspraak stuur ik u een email met de motivatie woorom er sproke is vqn een ittegote situqtie en de ventilatieschachten
d ienen te worde n ao nge past/ve rwijderd.

t.
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De aanleiding dat de Gemeente erbij betrokken is geraokt komt door een melding van de bovenbuurmqn over geluidsoverlost en

het verzoek hier hanrlhnvend tegen op te treden'

Bij het anrlerzoek in de woning zijn er 2 ventilatieschschten gezien. L midden in de woonkomer en 1- in de hoek van de

slaapkomer.

De ombouw von de woonkomer was niet te controleren omdot deze ofgewerkt wos, mqor de ombouw in de slaopkomer wqs wel

te beoordelen en hier is het gebruikte bouwmateriool niet geschikt tegen bronddoorslag en brondoverslog van 60 minuten' Dit

betekend dcrhalve 
""n 

g"roorr"tting die niet voldoen oan de eisen van het Bouwbesluit'

tJit het Bouworchief is de oorspronkeliike vergunníng erbii gehoold'

op de 1" verdiepingstekeningen van de bovenwoning (tees ptofond vqn de bokker) staon geen schachten ingetekend' ze ziin dus

later oongebrocht!
ln ons systeem zijn op beide adressen geen nieuwe oonvrogen ingeboekt na de bouw van het winkelcentrum' Er is sproke van

een illegole verbouwing.

Er zijn goten gemaakt in een constructieve vloer woorvoor geen aonvroog is gedaan en ook geen constructie berekening heeft

ploatsgevonden om bezwiiking von de vioer uit te siuiten'

Dit betekend dot er een vergunning moet worden aangevraagd voor de 2 schachten. Hier zal onder voorbehoud "woorschiinliik"

geen weigeringsgrond voor ziin.

De kans is oannemeliik dot di vergunning verleend kon worden, moor nogmoa3 onder voorbehoud!'

Met de eigenaar von de bovenwoning is ook gesproken en die is duidetiik in ziin stondpunt: De schachten moeten weg'

M.o.w. er is stroks mogelijk een onuitvoerbore v:ergunning afgegeven. De vergunning kan dus niet worden uitgevoerd!'

De woning is ímmers het eigendom van de bovenbuurman inclusief olles wat binnen de 4 muren zit, dus ook de schachten'

Htj neeji mij toegezegd ilog even te wiii€íi wschten met,terwiideren zociat sqn gnecie opiossing gezocht kqn worcierr en tie Liid

om ze oon te passen zodot de bokkerii niet de dupe is von eerder illegole verbouwingen maar dat het ook geen maanden meer

mag duren want dan taat hii een bedriii komen ciie ze verwiiderd en de vloer dicht stort'

Als aonvulling hieronder de reactie van de iurist'

Ats gevolg van de bouw von de ventilotiebuis en de koker/pitoor doqromheen is de brandcompartimentering gewiizigd en

daarom is deze bouwactiviteit vergunningptichtig. op dit moment is er geen vergunning verleend en is de situatie illegool en

kunnen wíj hier op handhoven. De 'overtreder' ií in dit gevol ook de bewoner van de woning die dit bouwwerk in stand houdt'

Hij is vonwege de iilegate situotie dan ook gehouden om het bouwwerk te verwiideren of te legaliseren míddels een vergunning'

'-t^L L^^t+ 'r^+ á^ "an+ita+iohtric dnnr ziin waninn looot dus woqrschiinliik zot hii het bouwwerk willen

'i"iíï,:J!,!r'iJt"iï", iZ',";:;;;' ;;;; s;;; ;;;i"à ^utírt resàtront onder ziin wonins, waor de ventítotiebuis besint, te

doen.

MeVf. ' -'rtrtrQlTll
Gemeente Zoetermeer
Afd. Veiligheid, Vergunningen en Handhaving

Wobo iurist, teom Vergunningen

tk begreep dat deze email de onderbouwing is voor het gesprek met de pandeigenaar om te zoeken naor een goede oplossing

Zodro deze heeft ptaatsgevonden ontvong ik graag een terugkoppeling'

Maok er wel haast mee is mijn advies. tk kon de bovenbuurmon niet tegenhouden als hii eerder begint met slopen'

Dot is privootrechteliik.

Met v riend eiii ke groet,

lnspecteur Bouw- e n Woningtoezicht

Gemeente Zoetermeer
Afd. Veiligheid, Vergunningen en Handhoving

Team Toezicht & Hondhoving
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E-mail :

W e b s i te : W wW-zgÊIelASeÍ.tJ
^ :oetermeer.nl

Tel

Mob
1,4 079
+31(

Bezoekadres: Markt 1,0,271,1, CZ Zoetermeer
Postadres: Postbus 15,2700 AA Zoetermeer
Aanwezig : ma, di,wo,vr.

Uit deze mail blijkt dat:

t. Er sprake is van een illegale verbouwing
2. Er zijn gaten gemaakt in een constructieve vloer waarvoor geen aanvraag is gedaan en ook geen constructie

berekening heeft plaatsgevonden om bezwijking van de vloer uit te sluiten.
3. Gebruikte bouwmateriaai niet geschikt is tegen branddoorslag en brandoverslag van 60 minuten. Dit betekent

derhalve een gevaarzetting die niet voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit.

Vervolgens zijn mailwisselingen geweest tussen de heer van van de gemeente en de heer
van NLD om een oplossing te zoeken.
De heer wam met een voorstel om de verbetering van het kanaal (brandwerendheid en geluidisolatie)
en een reëel bedrag als afkoop van de overlast in het verleden.

lk heb naar aanleiding hiervan aangegeven dat ik liever geen afvoerkanaal door mijn slaapkamer wens en hen
verzocht om binnen 6 weken een andere (buitenlangs) afvoer te realiseren voor de afvoer.

Hierna kwam de gemeente weer aan de lijn met de mededeling dat er wel een vergunning zou ztjn aangevraagd en
deze door de gemeente zou zijn afgegeven.
Zie de mailvan de heer t- r de heer

From. , >

Sent: Wednesday, May 2o, z0zz 11:49 AM
To: '^" '. - -t-----,-- --,--- .

)om>
Cc: 'i _ .- @zoetermeer.nl>
subject: RE; Afzuiging kebab gritl EtiíftLíitgettsptetn tt te zoetermeer.

Geachte heer \ il,

Naar aanleiding van uw email van 16 mei i.t. heeft onze toezichthouder miin hutp als vergunningverlener ingeroepen
en hebben wii gezamenlijk de, bii ons bekende, gegevens bestudeerd omirent de woning op nàt adres Keitgensplein
13 en de onderliggende bakkerij/kebabzaak.

O msch rijvi n g b ijzon de re situ atie:

Op de locatie Kentgensplein 13 heeft de eigenaar van de, boven de kebabzaak liggende, woning last van geluid wat
volgens hem veroorzaakt wordt door de afzuigíng van ondergelegen winkel en is-hi1 er tevens niet zeker van of het
kanaalvoldoende brandveilig is. tJ geeft aan dat deze situatie atjaren geleden is aangebracht en tot voorkort geen
problemen heeft opgeleverd. op de vergunde bouwtekeningen itaan àen aanta! stijgiunten aangegeven.

De eigenaar van de woning heeft het over twee kanalen waarvan u er één heeft kunnen vinden in de kebab zaak.

/-1ít;tttet Qt tuët zuc\ vvileeilíJc vetguíilililqaít.

Wiihebben archief onderzoek gedaan en daarbiiis ln eersÍe instantie de bouwvergunning uit 1g7B aangetroffen.

ln deze vergunnÍng bestaan de boven de winkels gesitueerde ruimten uit kantoor functies.
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via speunwerk van onze afdeling waar huisnttmmer besluiten worden afgegeven Ís ook een verleende

bouwvergunning uit 2004 ontdekt

Deze vergunning met kenmerk 8R2004-1 107 en betreft de vcrbouwing van kantoor naar woningen op de verdieping

boven de winkels.

Deze vergunning kwam in eerste instantíe niet in ons zaaksysteem tevoorschiin om<|at cleze niet geadresseerd bleek

aan het Kentgeisptein, maar aan de Titus Brandsmahove'

Gezien de vergunning 8R2004,1107 betrekking heeft op de woning waar de biizondere situatie is ontstaan, en er

geen vergunning besíuit is van een Iatere datuïn, is de vergunning-8R2004-1107 en de daarbii behorende gegevens

(tekeningen) maatgevend voor de momentà,et aanwezíge (rcgateS situatie. Deze vergunning is verleend op basis van

de bouwkundige regelgeving Bouwbestuit 2a03 fuerder Bouwbesluit genoemd)'

Constatering n.a.v. checkgegevens maatgevende verleende bouwvergunning 8R2004-1107:

Ap de tekeiting !:ehorende bij deze vergt.inning is aangegeven dat in de staapkamer van de woning een koker is

aangegeven voor het doorvo'eren van ÉiaingJn. tn dit"gèval betreft het een luchtafvoerleiding van de onderliggende

winket naar het dak. Deze koker is op teken"ing 
"urg"firrrn 

ats 60min. brandwerend, wat benodigd is om de woning

brandwerend te scheiden (compartimenteren) t.o.v. de onderliggende winkel'

ln de woningls s/echfs 1 doorvoer koker aangegeven en .deze 
is gepositioneerd i1 de slaapkamer van de woning' Tot

zover de vergunde en legale situatie volge-nrs"dá vergunningstukkán van verleende vergunning 8R2004-1 147 '

Con stateri n g te r Pl a atse :

Op foto,s, genomcn tcr plaatse door onze toezichfhoucter, ls fe zien dat er een koker in de staapkamer van de woning

aanwezry B en een ràcitnoexige peitaiti in de v,ioonkaíiier, waavan ntet duideliik was \loor welk cloel deze aanwezry

ís of dat dit ock een leidlng dooryoer betreft. tJit tekeningen van cle vergunningen uit 1978 en 2004 concluderen wii

dat de penant in de woon"kamer geen doorvoer koker is-voor ieioingen maar ioogstwaarschiiniijk een onciercieel vait

deconsiruciie (mogelijkeen betoniten penant). ons uiigangspuntË dan ookdater s/echfs sprake isvan 1 kakervoor

cie doorvoer van leidingen in de slaapkamer van de woning'

ap foto,s van de koker in de slaapkamer is echter te zien dat de wiize waarop de.koker is uitgevoerd (doorbord t b v'

verankering cv installatie), niet votdoet aan de eisen van het Bouw'bestuit. Door de koker te doorboren voldoet deze

namelijknietmeeraandevereiste60min,brandwerendheid.

Het is niet te achterhaten door wie of wanneer deze verankering in de koker is aangebracht, het is echter op basls

van de vergunning gegevens niet aannemetí1x aatdlf op basis ían de verbauwinE op grond van veígunning 8R2004^

1107 is gebeurd

Huidige situatie:

De eigenaar van de woning ondervind geluidovertast van de luchtafvoerteiding welke door de schacht/koker vanaf de

ondeïgebgen winket door'de slaapkamer van de woning toopt en uitmond op het dak'

uit de ter plaatse geconstateerde zaken kunnen wii conctudererr tlat de koker rtiet meer voldoet aan 60min'

brandwerendheid, or'ait ài g"ten in de o^itrdirg'tijn aangebracht. of deze aanpassing ook verantwoordeliik is voor

i,et aangegeven geluidsoverlast is zonder verder onderzoek niet te zeggen'

Aangezien de huidige eigenaar de woning 1,s iaar geleden gekocht en aanvaard heeft in de sifuatie zoals deze is

aangebode^, betekenà áat hijin eersfe iistaníie ats eigenaar van de woning verantwoordeliik is voor de situatie in de

*oiirg, en zelf voor het herstel van de koker aansprakeliik is'

Doordater slnds de verbouw, op basis van de vergunning uit 2004, al 3 eerdere eigenaren van de woning ziin

geweest, en deze sitiatie aa'arni1 geen probilemen" heeft ópgeteverd is het de eigenaar van onderliggende winkel niet

aan te rekenen dat de koker (doorvoer van iirx"t naar datil niet brandveitig @áe0 rs voigens de bouwbesluit eisen ot

hierdoor niet (meer) voldoet aan de geluldselsen van het bouwbesluít.

-J- j ' -I' "' J - -'

Gezien de conclusies van dit onderzoekop basis van verleende vergunning concluderen wii dat de koker met leiding

doorvoer legaal is aangebracht en niet dooiJe eigenaar van de *oiing eigenhandíg verwiiderd mag worden' omdat

daarmee o.à. een brandgevaarliike situatíe ontstaat'
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ook is uit ons onderzoek gebteken dat voor de huidige staat van de koker in de woning geen aanspraketijkheid isaangetoond richting de eigenaar van ondergetegen winkel. De aansprakelijkheid van de staat van de koker en hetherstel hiervan tigt naar onze mening bij de-huiJige eigenaar vin aó woniig.

welke oplossingen ziin mogetijk om de geluidshinder voor de eigenaar van de woning weg te nemen;

Wii adviseren om gezamenliik een plan te maken waarbij de omkokeríng (bestaande uit aluminium raamwerk engipsplaten - volgens vergunningtekening) van het *anaát venuijderd worctt, het luchtafvoerkanaal te voorzien van eengeluidsisolerende isolatielaag en de omkokering terug te plaatsen in de votrm van 60mm Gibo gipsbtokken. Deze zijnte kriigen als 60min. brandwerende afscheiding en gánei door de compacte uitvoering ook nog eens een extra geluiddichtende laag' Hiermee kan snel worden gesiart en lost zowel het branctwerendhteid"probteem als ook hetgetuidprobleem op, tegen betrekkelijk tage kosten.
Het zoeken naar een a.ndere optossing (zoals het afzuigkanaal verplaatsen en doortrekken naar de achtergevet) zathoogstwaarschijnliik alleen mogelijk zrjn middets een oingevíntgsvergunning aanvraag en substantiëte bijkomendekosten met zich meebrengen, tenuiit iiermee de doorboríng ván aebrand,ierenae sóneiaing van de koker in dewoning niet wordt opgelost Deze oplossing weegt niet opíegen de hierboven omschreven optossing indien eensnelle en relatief goedkope optossing gewenst is.

Het siert u dat u de huurder van de kebabzaak graag wit hetpen om een goede oplossing te vinden en zo ook dewoningeigenaar een prettige woonomgeving te-kunnen bieJen. Daarom áari"rrá, *4 u o, tot een overeenstemmingte komen met de eígenaar van de woning en uitvoer te geven aan optie 1, waarbij altá part1en naar onze mening hetsne/sÍe van de probtemen af zijn. tJ bent hierÍoe echter'niet verplichit. ' )

Met vriendel ij ke g roet,

Gemeente Zoetermeer
Se n i o r Pl a n toetse r/ve rg u n n i n gve rl e n e r
Afd. VVH (Veiligheid, Vergunningen en Handhaving)

lneens blijkt dat er toch vergunning is aangevraagd en door de gemeente afgegeven.
Uit deze mail blijkt ook dat er sprake is oaihet ge-bruikte bouwmiateriaat niet"geichikt is tegen branddoorstag enbrandoverslag van 60 minuten en dus gevaarzàtting die niet voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit.

Na deze mail zÍjn diverse telefonische contact momenten geweest met de ambtenaren van de gemeente. ln dezegesprekken werd aangegeven dat ik als eigenaar van de woning verantwoordelijk ben voor het afvoerkanaal van deshoarmazaak beneden mijn woning.
ln de woning die ik een aantaljaren geleden heb gekocht was/is er al een luchtafvoerkanaal. Waarom zou eeneigenaar van de woning een vergunning aanvragen voor een tweede luchtaívoer kanaal.
Duidelijk is ook dat het afvoerkanaal dai later is gerealiseerd niet voldoet aan de voorschriften.
De afvoer in de slaapkamer betreít een stijgpunt die moet worden gezien als ventilatiekanaal.
Dit zou dus moeten betekenen geen root<gásafvoer en mogen hier geen installaties op worden aangesloten.

Geachte Burgemeester,
De gemeente schijnt dus een vergunning te hebben afgegeven voor het realiseren van een luchtafvoerkanaal waarde afvoer van een shoarma/snackbar is àangesloten.
De gemeente constateert zelf dat de realisatie van deze kanaal niet conform de voorschriften is en dat erbrandgevaar is' ook de medewerker van omgevingsdienst Haaglanden, die geluidsmetingen deed gaf aan dat erbrandgevaar reel aanwezig ís.

De gemeente Zoetermeer is in gebreke gebleven bíj het controleren of de afgegeven vergunning conform isgerealiseerd' Hierdoor is een situatie ontstaan waardoor reel brandgevaar islrioat bij mogelijke brandsituatiegevolgen onherstelbaar gevorgen zijn (retser, zerfs dood tot gevorg)I

Geachte Burgemeester,
lk verzoek u daarom:
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3.Handhavendoptetredenendevergunningaanvragertesommêrene.e.a'binneneenredelijktermijn
conform de vergunning te maken dus branádoorsrag en brandoversrag van 60 minuten die vordoet aan de

eisen van het Bouwbesluit'

4, Alle stukken met betrekking tot deze aanvraag en alle correspondentie hlerover cur rítLrtrt de wet

Openbaarheid van Bestuur mij ter beschikking te stellen'

Alvast dank voor uw moeite

Beste

ln verband met miin vakantie heb ik oeen tijd meer over om hier nu op te reageren'
E^L+^- ^É,.r^+ ''' 

"ioe.l 
\,rooroevoel had clat clit znrt kttnnen gebeuren heb ik alle

LUI IL(tl \/l l lvqr --"- 
_ ; q:

communicatie die ik heb gehad aangaande dit perceeiai met gedeeld'

is verdei. met de volledige inhoud van de zaak bekenci en ka-n jou hier prima over irríormeren'

Zou je dit verder met hem af willen handelen'

Alvast bedankt voor je begriP.

Android igin Outlook edinin

Van:
Verzonden: woensdag 27 juli 2O22 t4:79

Aan:
onderwerp: RE: verzoek om handhaving illegale bouw Kentgensplein/Titus Brandsmahove en woB verzoek

Met vriendelijke groet'

Gemeente Zoetermeer
Senior Plantoetser/vergu nningverlener

Áto. vvH (Veiligheici, Vergunningen en Handhaving)

T. 079-

aanwezig: ma. Um do (vri.lciag aiieen oneven wekeri)

qnnDnnld

Zoetermaer

Tot zover de in mijn bezit zijnde e-mail correspondentie m'b't' dossier Kentgensplein!

Groet.

Van:
Dzoetermeer.nl>

Verzonden: dinsdag 30 augustus 2C22 1A:21

Aan:
CC:'

{r
tr

Onderwerp: wob-verzoek Kentgensplein
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Hoi.

Gaat het een beetje met de pijn van

lk heb nog een verzoek aan je. Kun je mij alle (interne) e-maÍlcorrespondentie sturen die je hebt gehad met
betrekking tot de luchtafuoerp|p aan Kentgensplein 13?
We ontkomen er toch niet aan om stukken via openbaarheid aan de verzoeker te overleggen.

Alvast bedankt!

Groeten,
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