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 Datum 

7 oktober 2022 

Ons kenmerk 

SO/RB/CRK 20221007 

Doorkiesnummer 

14079 

Uw brief van 

      

Bijlage 

      

Onderwerp 

Advies Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 7 oktober 2022 

  

 
Agendapunt: brandweerkazerne Abdissenbos 
 
omschrijving:  nieuwbouw brandweerkazerne 
zaaknummer: 2022-034801 
status aanvraag: vooroverleg 
welstandsgebied:  14 b Snelweg en hoofdwegenstructuur 
ruimtelijk kader: Beeldkwaliteitsplan Entreegebied-Midden (nog niet vastgesteld) 
  Welstandsnota 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid 
 
Ingekomen stukken: 

- 1423 BWKZ-PR-kickoff-bouwteam-220915 
 

Aanwezig (digitale vergadering via Microsoft Teams): 
 
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) 
Dhr. R. Knappers  Voorzitter, stadsbouwmeester 
Dhr. M. Enderman   Commissielid erfgoed 
Mevr. J. van Geest Commissielid erfgoed 
Mevr. M. Peters Commissielid stedenbouw 
Dhr. M. van Bremen Commissielid architectuur 
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Toelichting: 
De architect heeft het plan toegelicht. Het plan is op 25 augustus 2022 behandeld in de vergadering van de 
stadsbouwmeester en heeft toen een negatief advies gekregen. Naar aanleiding van dit advies is het plan 
aangepast. Het plan is ook eerder behandeld in het Q-team Entree Middengebied. Omdat dit de eindfase is 
van het definitief ontwerp, wordt het plan voorgelegd aan de CRK. 
 
ADVIES (collegiaal) 
 
Conclusie:  
 
Niet akkoord, zie Motivering en Opmerkingen. 
 
Motivering: 
De commissie heeft waardering voor de zorgvuldigheid van het ontwerp en de manier van aanpak van het 
plan. Het plan is echter niet akkoord, omdat het niet volledig is uitgewerkt en omdat het plan op een aantal 
punten moet worden aangepast. Gevraagd wordt een volledig definitief ontwerp aan te leveren inclusief 
detailleringen en materialisatie. 
 
Opmerkingen 
Allereerst maakt de CRK de kanttekening dat zij niet positief is over de oplossing van de inrichting van deze 
kavel in relatie tot het Beeldkwaliteitsplan Entree-Middengebied. Echter is vanwege allerlei vaststaande 
randvoorwaarden, zoals de situering van het Stedin- en het KPN-gebouw, op dit moment geen andere 
oplossing mogelijk. 
 
Over het voorliggend plan is de commissie in principe positief, het is een goed ontworpen en ingericht 
gebouw. Het plan behoeft echter op de volgende punten aanpassing: 
 
Architectuur 

- De tekeningen zijn op niveau, maar de beelden nog niet. Dit komt voornamelijk door de missende 
materialisering en detailleringen, wat maakt dat dit nog geen definitief ontwerp is. 

- Vraag is of het plan is aan te merken als typisch Zoetermeer en ook hoe het zich verhoudt tot de 
Entree, het grotere plaatje. Gevraagd wordt het groter geheel ook op tekening aan te leveren. 

- De presentatie is te veel op de kavel zelf gericht. 
- De duurzaamheidsmaatregelen missen nog in het plan. 
- De uitwerking lijkt nog veel af te hangen van het te kiezen bouwsysteem door een aannemer. Op 

het moment van goedkeuring Q-team/CRK en aanvraag omgevingsvergunning zal dit helder 
moeten zijn.  

Landschap 
- Een compleet inrichtingsplan voor de hele kavel inclusief de aansluiting op de omgeving ontbreekt. 

Gevraagd wordt dit aan te leveren. Geadviseerd wordt hier te zoeken naar ruimte voor bomen die 
schaduw leveren. 

- De groene vlakken in de gevels zijn positief.  Ze kunnen bijdragen aan biodiversiteit en hittestress 
voorkomen. Maar zo mooi egaal en recht worden de vlakken niet in de praktijk. De commissie ziet 
graag meer informatie tegemoet over het sortiment (bloemen en bessen?) en het beheer. Er dient 
een verschil in sortiment tussen gevels te zijn (de bezonning is steeds anders). 

- De groene vlakken worden in de praktijk niet zo mooi en egaal als voorgesteld in de praktijk. De 
commissie vraagt zich af de klimplanten over gaan in plantvak langs gevel? 

 
 
 
Namens de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, 

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

 
 

 
Bron: Ector Hoogstad Architecten. 
 
 
 


