
        
 
 
 
                

Verslag van de vergadering van de stadsbouwmeester op 10 februari 2022. 
 
Via Microsoft Teams en/of per email 
 
Aanwezig: 
 
Dhr. ir. R.G. Knappers Stadsbouwmeester Zoetermeer, voorzitter 

erfgoedcommissie Zoetermeer 
Mevr. drs. M. Panman Secretaris Stadsbouwmeester en CRK, adviseur Erfgoed en 

Architectuur, gemeente Zoetermeer 
Mevr. A. van Dijk Ambtelijke ondersteuning stadsbouwmeester, gemeente 

Zoetermeer 

 
 
 
 
Wattstraat 20 
omschrijving:   Het realiseren van een vluchtdeur in de voorgevel 
zaaknummer:  2022-010949 
welstandsgebied: 14 Snelweg, Hoofdwegenstructuur, RandstadRail 
welstandsniveau: intensief welstandsbeleid 
 
 
Conclusie : Akkoord, niet strijdig met redelijke eisen van welstand.  

 
Motivering : Het bouwplan voldoet aan de criteria van het door de raad vastgestelde beleid.  

De architectonische uitwerking en het kleur- en materiaalgebruik zijn voldoende 
hoogwaardig en verzorgd en afgestemd op de bestaande gebouw en de omgeving. 
 

 
 

 

 
 
Bron: Architectenburo Van Vliet 

    
 
   
  



Edelgasstraat 20 
omschrijving:   Het plaatsen van zonnepanelen aan de zijgevel van het bedrijfspand 
zaaknummer:  2022-011702 
welstandsgebied: 13 Bedrijventerreinen 
welstandsniveau: Luw welstandsbeleid 
 
   
Conclusie : Niet akkoord, strijdig met redelijke eisen van welstand.  

 
Motivering : Het bouwplan voldoet niet aan de criteria van het door de raad vastgestelde beleid.  

De architectonische uitwerking en het kleur- en materiaalgebruik zijn onvoldoende 
hoogwaardig en verzorgd en afgestemd op het bestaande gebouw en de omgeving. 
 

Opmerkingen : -De stadsbouwmeester adviseert negatief over het plan, omdat de voorgestelde 
verdeling van zonnepanelen de maatvoering en vormgeving van de gevel verstoren. De 
gevel is niet berekend op het stramien van de zonnepanelen. 
- De stadsbouwmeester begrijpt de zoektocht om zonnepanelen op een verticale gevel 
aan te brengen. Hij adviseert daarom een architect/ontwerper in te schakelen om met 
een ontwerp te komen die de kwaliteit van de bestaande gevel intact laat. Hij ziet graag 
een artist impression tegemoet. 
- De stadsbouwmeester geeft aan dat een zonnedak ook een mogelijkheid zou kunnen 
zijn. 
- Het betreft hier een precedent. Dit betekent dat er kritisch naar het voorstel wordt 
gekeken en dat er criteria voor zonnepanelen op verticale gevels moeten worden 
geformuleerd. 
 

 

 

 
 
Impressie zijgevel Edelgasstraat 20 
Bron: MR Installaties. 

 
 

 
 
  



Turfpad Westerpark (vooroverleg) 
omschrijving:  Het bouwen van een ontvangstpaviljoen en expositieruimte t.b.v. de 

Natuurtuin in het Westerpark 
zaaknummer:  2022-012104 
welstandsgebied: 15 Parken 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 

 
Conclusie In principe akkoord (IPA), niet strijdig met redelijke eisen van welstand.  

 
Motivering : Het bouwplan voldoet in principe aan de criteria van het door de raad vastgestelde 

beleid.  
De architectonische uitwerking en het kleur- en materiaalgebruik van het 
ontvangstpaviljoen en de expositieruimte zijn in principe voldoende hoogwaardig en 
verzorgd en afgestemd op de omgeving. De stadbouwmeester heeft echter nog een 
aantal opmerkingen met name wat de architectonische uitwerking betreft, zie 
Opmerkingen. 

 
Opmerkingen : -Het plan, een vooroverleg, is eerder behandeld in de vergadering van de 

stadsbouwmeester op 23-12-2021 en heeft toen een IPA advies gekregen, in principe 
akkoord.  
- Het voorliggend plan is een stuk helderder dan de vorige keer. Vraag is of de uitbouw 
met de toiletten nog iets meer omhoog, richting de andere kant kan worden geschoven, 
maar de vormgeving en het vervallen van de luifel zijn erg positief 
- De stadsbouwmeester ziet bij de uitwerking voor de aanvraag van de 
omgevingsvergunning graag het volgende tegemoet: 
1. Detail van de luiken en de vensters: de luiken worden van binnenuit gesloten. 
2. De indeling van de entreepartij is nog niet akkoord. Geadviseerd wordt hier een 
dubbele deur te maken. Dit sluit ook beter aan op de luiken. 
3. Detail van de zinken dakrand. 
4. Logo/naam aanduiding graag aangeven. Dit zou eventueel op de blinde muur van de 
uitbouw kunnen. 
 

  

 

 
 
3D impressie ontvangstpaviljoen Natuurtuin Westerpark 
Bron: gemeente Zoetermeer. 

 
 

 
 
 
  



Dorpsstraat 43   
omschrijving:   Het plaatsen van een dakopbouw  
zaaknummer:  2022-010967 
welstandsgebied: 3 Historische Linten 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid 
status gebied:  Beschermd stadsgezicht Dorpsstraat 
 
Conclusie : Niet akkoord, strijdig met redelijke eisen van welstand.  

 
Motivering : Het bouwplan voldoet niet aan de criteria van het door de raad vastgestelde beleid.  

Het kleurgebruik is onvoldoende hoogwaardig en verzorgd en afgestemd op het 
bestaande pand en de omgeving. 
 

Opmerkingen : - Het plan is eerder behandeld in de vergadering van de stadsbouwmeester van  
   18-11-2021 en heeft toen een negatief advies gekregen. Naar aanleiding van dit 

advies is het plan aangepast. 
- De stadsbouwmeester heeft grote waardering voor alle aanpassingen die zijn gemaakt 

en het feit dat de voorgevel nu ook in het plan is meegenomen. Hierdoor wordt het 
beeld van het beschermd stadsgezicht Dorpsstraat verrijkt.  

- De stadsbouwmeester gaat nog niet akkoord met de kleurstelling van de voor- en 
achtergevel. Om de bezwaren weg te nemen stelt de stadsbouwmeester de volgende 
kleuren voor: 

1. stucwerk gevel: RAL 9001; 
2. plint gevel: Ral 7016; 
3. boeiboord voorgevel + kozijnen vensters topgevel: F6.15.75, donkere Bentheimer; 
4. kozijnen begane grond en draaiende delen vensters topgevel: F2.10.40 grijsgroen. 
 
 

 
Dorpsstraat 43 foto voorgevel. 
Bron: Google Maps.  

 

 
 
Bestaande situatie voor- en achtergevel. 
Bron: Molleman Bouwkundig Tekenbureau. 

 



 
Nieuwe situatie voor- en achtergevel. 
Bron: Molleman Bouwkundig Tekenbureau. 

 
 
 
 
  



 

 
Cyprus 28 
omschrijving:   Het plaatsen van een tuinhuis en een erfafscheiding 
zaaknummer:  2022-010261 
welstandsgebied: 12 Oosterheem 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
Conclusie : Akkoord, niet strijdig met redelijke eisen van welstand.  

 
Motivering Het bouwplan voldoet aan de criteria van het door de raad vastgestelde beleid.  

De architectonische uitwerking en het kleur- en materiaalgebruik zijn voldoende 

hoogwaardig en verzorgd en afgestemd op de bestaande woning en de omgeving. 

 
Opmerkingen : Geen. 

 
 
 

 

 
 
Bron: hippetuinen.nl  

 
 



Dunantstraat 5 

omschrijving:   Het plaatsen van een permanente valbeveiliging (hekwerk) op het dak 
zaaknummer:  2022-010486 
welstandsgebied: 5 Driemanspolder 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
   
Conclusie : Akkoord, niet strijdig met redelijke eisen van welstand.  

 
Motivering : Het bouwplan voldoet aan de criteria van het door de raad vastgestelde beleid.  

De architectonische uitwerking en het kleur- en materiaalgebruik zijn voldoende 
hoogwaardig en verzorgd en afgestemd op de bestaande woning en de omgeving. 
Hekwerk is niet nauwelijks zichtbaar vanaf de openbare weg. 
 

Opmerkingen : Geen. 
 

 

 

  
 
Bron: aanvraag dossier. 

  



 
Hagesteinstraat 44    
omschrijving:   Het plaatsen van een dakopbouw aan achterzijde woning 
zaaknummer:  2022-010373 
welstandsgebied: 12 Oosterheem 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
 
Conclusie : Akkoord, niet strijdig met redelijke eisen van welstand.  

 
Motivering : Het bouwplan voldoet aan de criteria van het door de raad vastgestelde beleid.  

De architectonische uitwerking en het kleur- en materiaalgebruik zijn voldoende 
hoogwaardig en verzorgd en afgestemd op de bestaande woning en de omgeving. 
 

Opmerkingen : De dakopbouw aan de achterzijde wordt uitgevoerd in overeenstemming met eerder 
gerealiseerde, soortgelijke dakopbouwen op Hagesteinstraat 56 en 58. De  
stadsbouwmeester adviseert daarom positief over het plan. 

 

 

           
 
Achterzijde bestaand                     achterzijde nieuw 
Bron: Bouwkundig Tekenbureau Van der Sman. 



    
Bonaire 64 (aangepaste tekeningen)  
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde 
zaaknummer:  2022-010704 
welstandsgebied: 12 Oosterheem 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
   
Conclusie : Akkoord, niet strijdig met redelijke eisen van welstand.  

 
Motivering : Het bouwplan voldoet aan de criteria van het door de raad vastgestelde beleid.  

De architectonische uitwerking en het kleur- en materiaalgebruik zijn voldoende 
hoogwaardig en verzorgd en afgestemd op de bestaande woning en de omgeving. 
 

Opmerkingen : Het plan is aangepast in overeenstemming met het advies van de stadsbouwmeester 
van 20-01-2022. De dakkapel voldoet nu aan de sneltoetscriteria voor dakkapellen. 

 

 

            
Voorgevel bestaand             Voorgevel nieuw 
Bron: Hollandia dakkapellen. 

  



 
 
 
Nieuwe Hoefweg 4 
omschrijving:   Het uitbreiden van de bedrijfsloods 
zaaknummer:  2022-011568 
welstandsgebied: 12 Oosterheem 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
Conclusie : Akkoord, niet strijdig met redelijke eisen van welstand.  

 
Motivering : Het bouwplan voldoet aan de criteria van het door de raad vastgestelde beleid.  

De architectonische uitwerking en het kleur- en materiaalgebruik zijn voldoende 
hoogwaardig en verzorgd en afgestemd op de omgeving. 
 

 

 

 
 
Bron: Hanse staalbouw. 

  



 
 
 
Zernikestraat 26, Javalaan 
omschrijving:   Het plaatsen van vlaggenmasten in het voorerf (DHL) 
zaaknummer:  2022-011578 
welstandsgebied: 12 Oosterheem 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
   
Conclusie : Akkoord, niet strijdig met redelijke eisen van welstand.  

 
Motivering : Het bouwplan voldoet aan de criteria van het door de raad vastgestelde beleid.  

De architectonische uitwerking en het kleur- en materiaalgebruik zijn voldoende 
hoogwaardig en verzorgd en afgestemd op de omgeving. 
 

 

 

    
 
Bron: HERCUTON. 

 
  



 
 
 
 
Huygensstraat ongenummerd (nabij nummer 3)    
omschrijving:   Het bouwen van een bedrijfspand 
zaaknummer:  2022-011679 
welstandsgebied: 12 Oosterheem 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
   
Conclusie : Akkoord, niet strijdig met redelijke eisen van welstand.  

 
Motivering : Het bouwplan voldoet aan de criteria van het door de raad vastgestelde beleid.  

De architectonische uitwerking en het kleur- en materiaalgebruik zijn voldoende 
hoogwaardig en verzorgd en afgestemd op de omgeving. 
 

Opmerkingen : Het plan is aangepast in overeenstemming met het advies van de stadsbouwmeester 
van 06-01-2022. 
 

 

 
Bron: hallz.nl. 

 
 
  



Pontilijn 30 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning 
zaaknummer:  2022-011712 
welstandsgebied: 10 Noordhove 
welstandsniveau:  Regulier welstandsbeleid 
 
   
Conclusie : Niet Akkoord, strijdig met redelijke eisen van welstand.  

 
Motivering : Het bouwplan voldoet niet aan de criteria van het door de raad vastgestelde beleid.  

De afstand tussen de bovenkant van de nok en de dakkapel dient minimaal 0,5 m te zijn.  
 

Opmerkingen : Om de bezwaren weg te nemen wordt geadviseerd de dakkapel ca. 100 mm lager uit te 
voeren en de maatvoering van de hoogte van de boeibord aan te geven. De hoogte van 
de boeiboord dient maximaal 250 mm te zijn.   

 

 

   
 
Bron: Kozijntotaalservice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tollensstraat 41 
omschrijving:  Het vervangen van de bestaande kozijnen, ramen en deuren door kunststof 

kozijnen, ramen en deuren 
zaaknummer:  2022-011841 
welstandsgebied: 4 Dorp 
welstandsniveau: regulier welstandsbeleid 
 
   
Conclusie : Akkoord, niet strijdig met redelijke eisen van welstand.  

 
Motivering : Het bouwplan voldoet aan de criteria van het door de raad vastgestelde beleid.  

De architectonische uitwerking en het kleur- en materiaalgebruik zijn voldoende 
hoogwaardig en verzorgd en afgestemd op de bestaande woning en de omgeving. 
 

 

 

    
 
Bestaande situatie, voor- en achtergevel. 
Bron: aanvraag dossier. 

  



Industrieweg 1 – dit plan wordt geagendeerd ter bespreking op 24 februari 2022. 
omschrijving:  Nieuwbouw van bedrijfsverzamelgebouw, verspreid over 4 gebouwen met 

bedrijfsunits 
zaaknummer:  2022-012021 
welstandsgebied: 13 Bedrijventerrein 
welstandsniveau: luw welstandsbeleid 
  



Beijerland 32 en 33 (aangepaste tekeningen) 
omschrijving:   Het vervangen van de raamkozijnen aan de voorzijde van de woning, het 
vervangen van de deur naar de bijkeuken door een raamkozijn, het plaatsen van een luifel aan de 
voorzijde van de woning en het plaatsen van een lichtkoepel 
zaaknummer:  2022-012048 
welstandsgebied: 6 Meerzicht 
welstandsniveau: regulier welstandsbeleid 
 
 
   
Conclusie : Akkoord, niet strijdig met redelijke eisen van welstand.  

 
Motivering : Het bouwplan voldoet aan de criteria van het door de raad vastgestelde beleid.  

De architectonische uitwerking en het kleur- en materiaalgebruik zijn voldoende 
hoogwaardig en verzorgd en afgestemd op de bestaande woning en de omgeving. 
 

Opmerkingen : Het plan is eerder behandeld in de vergadering van de stadsbouwmeester van  
9-12-2021 en heeft toen een negatief advies gekregen. Het plan is aangepast in  
overeenstemming met het advies van 9-12-2021. De stadsbouwmeester geeft daarom  
een positief advies. 

 

 

  
 
Nieuwe toestand 
Bron: N.O.i.r. studio 

 
  



 

Tollensstraat 8 
omschrijving:  Het plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde van de woning 
zaaknummer:  2022-012008 
welstandsgebied: 4 Dorp 
welstandsniveau: regulier welstandsbeleid 
 
Conclusie: Niet Akkoord, strijdig met redelijke eisen van welstand. 

 
Motivering De dakkapel aan de voorzijde voldoet niet als voorgesteld aan de algemene criteria en 

de aanvullende criteria in de gebiedsbeschrijvingen. 
1. Algemeen: 
Bij de sneltoetscriteria voor dakkapellen van het door de raad vastgestelde beleid staat 
ondermeer het volgende vermeld: 
1. Algemeen: 
1.1. De dakkapel heeft dezelfde hoofdvorm (contour) als de oorspronkelijke of vergunde 

dakkapellen die al op het dakvlak van de architectuureenheid staan. 
2. Plaatsing en aantal: 
2.1. Voor situaties grenzend aan de openbare ruimte: bij meerdere dakkapellen op 

dezelfde dakvlakken (bij woningen die aan elkaar geschakeld zijn) worden de 
dakkapellen op een regelmatige afstand van elkaar en op dezelfde horizontale lijn 
geplaatst. 

2.5. Er is minimaal 0.5 meter dakvlak aan de boven- en de onderkant, en aan 
weerszijden van de dakkapel aanwezig. 

3. Maatvoering: 
3.1. De hoogte van de dakkapel is maximaal 50% van de hoogte van het dakvlak, 

waarbij de hoogte is geprojecteerd in het verticale vlak (en niet in de schuine lijn 
van het dak). 

3.2. De breedte van de dakkapel is maximaal 70% van de breedte van het dakvlak 
(gemeten op het midden van de hoogte van het dak), waarbij artikel 2.5 als 
minimumafstand geldt (0.5 meter). 

4. Vormgeving: 
4.1. De vormgeving is in overeenstemming met de architectuurstijl van de 

architectuureenheid (raadpleeg voor de architectuurstijl de stijlenatlas). 
5. Materiaal- en kleurgebruik: 
5.1. Voor situaties grenzend aan de openbare ruimte: het materiaal- en het kleurgebruik 

is afgestemd op het materiaal- en kleurgebruik van de architectuureenheid. 
De dakkapel aan de voorzijde is onevenwichtig geplaatst ten opzichte van de voorgevel. 
In de detaillering is geen maat aangegeven van het boeibord. 
 

Opmerkingen Om de bezwaren weg te nemen, adviseert de stadsbouwmeester: 
1. De dakkapel aan de voorgevel te centreren ten opzichte van de onderliggende 

pui: zie de suggestie van de stadsbouwmeester als mogelijke oplossing.  
2. De hoogte van het boeibord dient niet hoger te zijn dan 250 mm. 

 
 

 
Bron: Dakkapel.nl 

   
 



 

 
Suggestie stadsbouwmeester voor dakkapel voorgevel. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  


