
        
 
 
 
                
 

Verslag van de vergadering van de stadsbouwmeester op 13 januari 2022. 
 
Via Microsoft Teams en/of per email 
 
Aanwezig: 
 
Dhr. ir. R.G. Knappers Stadsbouwmeester Zoetermeer, voorzitter 

erfgoedcommissie Zoetermeer 
Mevr. drs. J. van Geest Architectuurhistoricus, lid 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 

 
 
 
Monumenten/erfgoedadvies 
 
Voorweg 153  
omschrijving:   Het aanpassen van een monumentale boerenschuur tot winkel  
zaaknummer:  2021-001179 
welstandsgebied: 3 historische linten 
welstandsniveau: beschermde stadsgezichten 
status pand:  gemeentelijk monument 
status gebied:  beschermd stadsgezicht Voorweg 
 
 
Conclusie : Niet akkoord. Het plan voldoet als voorgesteld niet aan de eisen van de 

Erfgoedverordening, de Wabo en het gemeentelijk beleid, zie Opmerkingen. 

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

monumentale waarden worden geschaad. De erfgoedcommissie adviseert in hoofdlijnen 
positief over het plan, maar ziet graag het plan op een aantal punten aangepast en ziet 
graag nog een aantal aanvullende tekeningen tegemoet, zie Opmerkingen. 
 

Opmerkingen : - Het plan is behandeld in de vergadering van de erfgoedcommissie van 22 juni 
2021 en heeft toen een negatief advies gekregen. Vervolgens is het plan op een 
aantal punten aangepast.  

- De commissie adviseert de oorspronkelijke structuur meer overeind te houden. 
Dit kan door de twee belangrijkste knelpunten, te weten het niveauverschil en de 
doorbraken, meer in overeenstemming met het oorspronkelijk karakter van de 
bijschuur te brengen. 

- De erfgoedcommissie heeft de volgende opmerkingen: 
1. De schuur dient in zijn geheel opnieuw gefundeerd te worden, inclusief het deel 

met de garage. Bij gedeeltelijk fundering zal schade aan het monument 
ontstaan. 

2. Het verlagen van de vloer van het westelijke deel tot aan de klinkervloer is 
toegestaan, lager echter niet. Het isoleren en vervangen van de vloer is 
akkoord. De commissie ziet een oplossing in het verhogen van de vloer in het 
oostelijke gedeelte dat later gebouwd is. 

3. De commissie adviseert positief over het vervangen van de achtermuur inclusief 
het siermetselwerk in de stijl van Escher. Deze muur is te slecht om hersteld te 
worden. 



4. Voor de oostelijke zijgevel is behoud het uitgangspunt. En dient de restauratie 
ladder voor herstel te worden toegepast. De commissie adviseert negatief over 
het geheel vervangen van deze muur. 

5. De commissie adviseert negatief over het isoleren van dak, omdat het pakket 
erg dik is, de kapconstructie erdoor wijzigt en de aansluitingen op de kopgevels 
en goten niet duidelijk zijn.  

6. De commissie adviseert positief over de aansluiting van de zijkap op de 
hoofdkap. 

7. Geadviseerd wordt een merk dakvensters te gebruiken dat bedoeld is voor leien, 
zoals bijvoorbeeld Cast PMR, omdat deze meer op dezelfde hoogte als de 
pannen liggen. Het aantal en de positionering van de dakvensters is akkoord. 

8. Het isoleren van de buitenmuren is voorstelbaar, maar dienen wel 
detailtekeningen te worden aangeleverd. Het gehele isolatiepakket zal in 
samenhang door de commissie beoordeeld worden. Door de hoge Rc-waarden 
is het risico op problemen bij de balkopleggingen juist groter. Een bouwfysisch 
rapport over de kansen op condensatie bij de balkkoppen en aansluitingen van 
andere monumentale (constructie) onderdelen is dan ook gewenst. 

9. Ook voor het herstellen van het voegwerk geldt de restauratieladder. Hier zal 
een opname gedaan moeten worden, welke door de monumentenambtenaar 
kan worden goedgekeurd, waarna de uitvoering volgens de URL 4006 van de 
stichting ERM kan plaatsvinden. 

10. Voor het reinigen van de gevels geldt dat dit niet of eventueel onder lage druk 
met stoom zonder toeslagmaterialen of chemicaliën plaats vindt. De uitvoering 
dient te geschieden conform BRL 2826-08 van de stichting ERM. 

11. De aansluiting van het dak van de verbinding op de bijschuur is akkoord, er 
dient echter nog wel een detailtekening van te worden aangeleverd. 

12. De commissie adviseert negatief over de voorgestelde doorbraken in de 
tussenmuur, de oorspronkelijke buitenmuur, omdat afbreuk wordt gedaan aan 
de oorspronkelijk structuur. De doorbraken dienen maximaal 2 meter breed te 
zijn, de hoogte is akkoord. De commissie ziet graag meerdere varianten en 
aanzichttekeningen van de doorbraken tegemoet, waarbij de muur aan 
weerszijden meer doorloopt dan nu het geval is. 

- De volgende tekeningen dienen in ieder geval nog te worden aangeleverd: 
1. Detailtekeningen van de punten 1, 2, 5, 6, 7, 8, 11 en 12 op schaal 1:5. 
2. Aanzichttekening van de doorbraken in de tussenmuur op schaal 1:20. 

 
 
 
  

 
 

 

 
Bron: Schra, architectuur en bouwservice. 

 



 

 
Bron: Schra, architectuur en bouwservice. 

 
 

  



Parkdreef 199a (vooroverleg) 
omschrijving:   Het in afwijking van de bestemming bouwen van 9 grondgebonden woningen 
zaaknummer:  2022-003721 
welstandsgebied: 9 Seghwaert 
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 architectonische uitwerking en het kleur- en materiaalgebruik van de nieuwbouw zijn 
nog onvoldoende hoogwaardig en verzorgd en afgestemd op de omgeving. 
 

Opmerkingen : - Het plan is eerder behandeld in de vergadering van de stadsbouwmeester van  
26-08-2021 en heeft toen een negatief gekregen. De bezwaren betroffen ondermeer de 
hoofdvorm/kapvorm en de architectonische uitwerking. 
- De stadsbouwmeester heeft waardering voor de positieve wending die het plan 

gemaakt heeft. De gevelcompositie is goed, maar er zijn nog bezwaren ten aanzien 
van ondermeer vormgeving, de inrichting van de voortuinen en het parkeren op het 
binnenterrein. Geadviseerd wordt goed te letten op de alzijdigheid van het ontwerp. 

- De stadsbouwmeester adviseert de hoekvorm beter afleesbaar te maken door 
bijvoorbeeld de gevel te laten terugspringen of een andere kleur steen te gebruiken. 

- Door de positionering van de voordeuren aan het binnenterrein liggen de achtertuinen 
aan de straatzijde. Geadviseerd wordt hier een achterkantsituatie met schuttingen en 
dergelijke te voorkomen door een doorlopende tuinmuur langs de straat en 
erfafscheidingen tussen de huizen onderling in het ontwerp mee te nemen. 

- Op de tweede verdieping dienen privacy schermen tussen de balkons eveneens in het 
ontwerp te worden meegenomen. 

- De parkeerruimte op het binnenterrein is zeer krap. Geadviseerd hier meer ruimte te 
creëren met minimaal 2 meter afstand tot de woningen en een haag tussen de 
parkeerplaatsen en de weg te plaatsen. 

 
 
 

 

 
Bron: Venster Achitecten. 

    
  

 
 
  



Zegwaartseweg 32 (vooroverleg) 
omschrijving:   Het realiseren van een 2 onder 1 kap woning 
zaaknummer:  2022-003945 
welstandsgebied: 3 Historische Linten, beeldbepalend pand 
welstandsniveau: Intensief 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 van de nieuwbouw zijn 
onvoldoende hoogwaardig en verzorgd en afgestemd op de omgeving. 
 

Opmerkingen : -De stadsbouwmeester adviseert in principe positief over de vertaling van de 
arbeiderswoning naar een twee-onder-één kap woning, maar de dakopbouwen op aan 
de achterzijde verstoren het ontwerp en het beeld van het historisch lint van de 
Zegwaartseweg. 
- De stadsbouwmeester adviseert voor de dakopbouwen een andere oplossing te 
bedenken die onlosmakelijk met compositie van de dubbele woning, die akkoord is, 
verbonden is. Hierbij kan gedacht worden aan onder andere een andere kapvorm, een 
dwarskap, een dakkapel of een souterrain. 

 

 

 

 
 

 
Bron: Meijer & Van Eerden Architectenbureau. 

  



Muzieklaan 3 
omschrijving:  Het wijzigen van de voorgevel 
zaaknummer:  2022-000793 
welstandsgebied: 7 Buytenwegh 
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 het bestaande gebouw en de omgeving. 
 

Opmerkingen : Geen.   
 

 

    
Bestaand                                                               Nieuw 
Bron: HQ Architectuur. 

 
  



 
 
Schepenenveld 48    
omschrijving:   Het plaatsen van verlichte gevelreclame boven de ingang van het  

winkelpand 
zaaknummer:  2022-001432 
welstandsgebied: 5 Palenstein 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
Conclusie : Niet akkoord, strijdig met redelijke eisen van welstand.  

 
Motivering : Het bouwplan voldoet niet aan de reclameregels van het door de raad vastgestelde 

beleid. Het aluminium paneel met de houtstructuur is te groot. De maximaal toegestane 
afmeting is 500 mm x 2500 mm. 
 

Opmerkingen : Om de bezwaren weg te nemen wordt geadviseerd het paneel niet groter te maken dan 
de maximaal toegestane grootte of het achterliggend paneel achterwege te laten.    

 
Overige/ : 
Suggesties 

Als suggestie wordt meegegeven de folies aan de binnenzijde van het glas aan te 
brengen. 

 

 

   
Bron: FRI JO, Lichtreclame en Sign. 

  



 
    
Scheglaan 12  
omschrijving:  Het plaatsen luchtbehandelingskasten op het dak t.b.v. de luchtcirculatie en 

warmteregeling 
zaaknummer:  2022-003546 
welstandsgebied: 15 Parken 
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. De installatie is vanaf 
ooghoogte niet of nauwelijks waarneembaar. 
 

Opmerkingen : Geen.   
 

 

 
Bron: Sport-, Party- & Conferentiecentrum Dekker Zoetermeer B.V. 

 
 
  



Heinenoordstraat 42    
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achterkant 
zaaknummer:  2022-003736 
welstandsgebied: 12 Oosterheem 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
   
Conclusie : Niet akkoord, strijdig met redelijke eisen van welstand.  

 
Motivering : De dakkapel aan de voorzijde voldoet niet aan de criteria van het door de raad 

vastgestelde beleid.  
De architectonische uitwerking is onvoldoende hoogwaardig en verzorgd en afgestemd 
op de bestaande woning en de omgeving. De dakkapel aan de voorzijde is te beperkt 
verschoven ten opzichte van het verticale raam eronder, waardoor er een 
onevenwichtige compositie ontstaat. 
 

Opmerkingen : De stadsbouwmeester adviseert de dakkapel meer op te schuiven naar het midden van 
het dak volgens onderstaande schets.  

  

 

 
Suggestie stadsbouwmeester 

 

 

 
Bron: Bouwloket Breda. 

 
  



Dolomiet 30 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak 
zaaknummer:  2022-003821 
welstandsgebied: 11 Rokkeveen 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
   
Conclusie : Akkoord, niet strijdig met redelijke eisen van welstand.  

 

Motivering : De dakkapel 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 : Uit de tekening valt op te maken dat het boeibord in verhouding is. De maatvoering 
ontbreekt echter. Geadviseerd wordt het boeiboord niet hoger dan 250 mm hoog uit te  
voeren.     

 
 

 

 
Bron: nota bene architectuur. 

 
  



    
 
Moldaustroom 97   
omschrijving:  Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning 
zaaknummer:  2022-004147 
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 stadsbouwmeester adviseert positief over het plan, omdat een soortgelijke dakkapel 
met dezelfde afmeting reeds gerealiseerd is op Moldaustroom 87. 
 

 

 

            
Bron: Asbreuk bouwadvies. 

 
  



 
 
Cyprus 17 (aangepast) 
omschrijving:   Het plaatsen van twee dakkapellen 
zaaknummer:  2022-004178 
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 conform het advies van de stadsbouwmeester op 23-12-2021: de 
hoogte van de boeiboorden is aangepast naar 250 mm.  
 

 

 
Bron: Bouwloket Breda. 

 
 

  



Cyprus 11 (aangepast) 
omschrijving:   Het plaatsen van twee dakkapellen 
zaaknummer:  2022-004191 
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 conform advies van de stadsbouwmeester van 23-12-2021. De 
positie van beide dakkapellen ten opzichte van de dakranden is meer dan 500 mm en 
beide dakkapellen hebben dezelfde afmetingen, waarbij rekening wordt gehouden met 
de symmetrische compositie van de gevel. 
   

 
   

 

 
Bron: Bouwloket Breda. 

 
 
 
 

  


