
        
 
 
 
                
 

Verslag van de vergadering van de stadsbouwmeester op 14 april 2022. 
 
 
 
Derde Stationsstraat (tussen 345 en 357) Vooroverleg 
Omschrijving: Het bouwen van vijf woningen twee twee-onder-een kap woningen en een 

vrijstaande woning 
Zaaknummer:  2022-030273 
Welstandsgebied: 11 Rokkeveen 
Welstandsniveau: Regulier welstandsniveau 
     
 
 
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 de bestaande omgeving. 
 

Opmerkingen : -Het plan is toegelicht door de aanvrager. Het betreft de bouw van een villa en twee 
dubbele woonhuizen langs het historisch lint van de Derde Stationsstraat. 
- De stadsbouwmeester vindt het plan in de basis passend in de omgeving, maar 
adviseert negatief over het plan omdat de architectonische uitwerking en het kleur- en 
materiaalgebruik nog onvoldoende zijn uitgewerkt. 
- Om de bezwaren weg te nemen, adviseert de stadsbouwmeester het volgende: 
1. Het linker dubbel woonhuis dient meer de uitstraling van één villa te krijgen door a. het 
zadeldak op de hoek te plaatsen en niet in het midden en b. de entree van één van de 
woningen in de zijgevel te plaatsen. 
2. De drie panden moeten qua kleur- en materiaalgebruik één familie zijn, maar wel met 
verscheidenheid. De kleurstelling dient per blok op elkaar te worden afgestemd. 
3. Pijpen dienen op het achterdakvlak te worden geplaatst, hwa’s en verlichting graag 
meenemen in het ontwerp en de erfafscheiding aan de voorzijde dient te worden 
aangegeven. 

 
 
 
 

 

             
Twee-onder-een-kap-woningen en vrijstaande woning 
Bron: Struijk advies 

 

 
 
  



Kelvinstraat 1 (McDonald's) 
omschrijving:  Het uitbreiden van een restaurant, plaatsen van nieuwe gevelreclame, 

uitbreiden van het parkeerterrein en de bestaande in- en uitrit veranderen  
zaaknummer:  2022-028183 
welstandsgebied: 14 Snelweg, Hoofdwegenstructuur, Randstad Rail 
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 zijn onvoldoende 
hoogwaardig en verzorgd en afgestemd op het bestaande gebouw en de omgeving. 
 
In de Reclamenota 2019 staat voor gebied 14 Snelweg, Hoofdwegenstructuur, Randstad 
Rail ondermeer het volgende vermeld: 

- - Het aantal reclame-aanduidingen aan de gevel is afhankelijk van de grootte van de 

gevel of gevels die naar de openbare weg zijn gericht. Totaal geveloppervlak van de 

gevel(s) naar de direct aanliggende openbare weg:  

<500 m2: totaal twee gevelaanduidingen toegestaan.  

>500 m2 en < 1000 m2: totaal drie gevelaanduidingen toegestaan.  

>1000 m2: totaal vier gevelaanduidingen toegestaan.  

- Een gevelaanduiding bedraagt max. 1 x 5 m. Het totaal aan reclame mag per bedrijf 

mag niet meer oppervlak innemen dan 10% van het totale geveloppervlak waarop de 

reclame geplaatst is.  

-  - Bij bedrijfsverzamelgebouwen bestaande uit kantoorunits (gestapeld, 

gemeenschappelijke hoofdentree) gelden bovenstaande afmetingen en aantallen 

reclameaanduidingen.  

-  - Bij bedrijfsverzamelgebouwen met bedrijfsunits (geschakeld, met eigen entree, unit 

gelegen op maaiveld of eventueel de verdieping daarboven) is één gevelaanduiding per 

bedrijfsunit toegestaan.  

-  - Elk bedrijf groter dan 1000 m2 bruto vloeroppervlak mag één eigen naam voeren op 

het gebouw, naast de hoofdaanduiding van het bedrijfsverzamelgebouw. Een 

gevelaanduiding bedraagt max. 1 x 5 m.  

-  - De gevelaanduiding is beperkt tot logo en naamsaanduiding van het bedrijf/gebouw.  

-  - Geen gevelaanduidingen die merk- en productreclames bevat en geen 

gevelaanduidingen die niet aan het bedrijf en/of locatie gebonden zijn.   

-  - Een lichtreclame-uiting wordt altijd getoetst aan de Richtlijnen lichthinder. 

Het plan voldoet niet aan het aantal gevelaanduidingen. Het vloeroppervlak zit tussen de 
500 en 1000 m2: daarom zijn er in totaal 3 gevelaanduidingen toegestaan. Op tekening 
zijn er 7 aangegeven. 
 

Opmerkingen : -De architect licht het plan toe. Het gaat om uitbreiding van het bestaande restaurant en 
een wijziging van de terreininrichting door uitbreiding van het parkeerterrein. 
- De stadsbouwmeester adviseert negatief over het plan, omdat er te veel reclame-
uitingen zijn aangegeven waardoor het plan niet voldoet aan de Reclamenota 2019 (zie 
motivering) en omdat de terreinindeling onvoldoende groen en milieuvriendelijk is. 
- Om de bezwaren weg te nemen adviseert de stadsbouwmeester het volgende: 
1. Reclame-uitingen: Op tekening zijn 7 reclame-uitingen aan de gevel aangegeven. In 
werkelijkheid zijn er nog 2 andere reclame-uitingen. Hierdoor zou het totaal aantal 
reclame-uitingen op de gevels op 9 komen. Dit is 3 keer zoveel als toegestaan. De 
stadsbouwmeester adviseert het totaal aantal reclame-uitingen te beperken tot 3 
conform de regels. Eventueel kan van de afmetingen in beperkte mate worden 
afgeweken. Tevens wordt gevraagd aan te tonen of de reclame met de M op het dak 
vergund is. 
2. Terreinindeling: De stadsbouwmeester adviseert meer bomen en ander groen in het 
ontwerp op te nemen en het ontwerp milieuvriendelijker te maken. Het nieuwe 
parkeereiland kan hiervoor eventueel wat langer worden gemaakt. 
 



 
 

 

 

  
Uitbreiding                                                            Voorgevel nieuw 

 

 
Rechter zijgevel nieuw 

 

 
Linker zijgevel nieuw 

 

 
Achtergevel nieuw 
Bron: TROVIS architectuur 

 

 
 
   
  



Monumenten/erfgoedadvies 
Voorweg 153 (aangepast)   
omschrijving:  Het vervangen van schuiframen en herstellen van metselwerk aan een 

gemeentelijk monument 
zaaknummer:  2022-029002 
welstandsgebied: 3 Historische Linten 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid 
status gebied:  Beschermd stadsgezicht Voorweg 

status pand:  Gemeentelijk monument 
 
  
  

 
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 ziet graag het plan 
aangepast wat de isolatie van de gevels betreft, zie Opmerkingen. 
 

Opmerkingen : - Het plan is eerder behandeld in de erfgoedcommissie van 20-01-2022 en heeft toen 
een negatief advies gekregen. Het plan is naar aanleiding hiervan aangepast. 
- De commissie adviseert positief over de aanpassingen wat de vensters, de ventilatie 
en het metselwerk betreft, maar adviseert negatief over de het isoleren van de gevels. 
-  Om de bezwaren weg te nemen adviseert de commissie de spouw open te houden, 
omdat de voorgestelde oplossing niet geheel dampdicht te maken is en er dan toch 
condensatie op de balkkoppen zal optreden. 
- De commissie adviseert positief over de vloerisolatie, waarbij de isolatie onder de 
bestaande vloer wordt aangebracht. 

 
 

 

 
Bron: Schra Architectuur & Bouwservice 

  
 
 
 
 
  



Welstandsadvies 
Voorweg 153 (aangepast)   
omschrijving:  Het vervangen van schuiframen en herstellen van metselwerk aan een 

gemeentelijk monument 
zaaknummer:  2022-029002 
welstandsgebied: 3 Historische Linten 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid 
status gebied:  Beschermd stadsgezicht Voorweg 

status pand:  Gemeentelijk monument 
 
 
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 : -Het plan is eerder behandeld in de vergadering van de stadsbouwmeester van 20-01-
2022 en is naar aanleiding hiervan aangepast. 

 
 

 

 
Bron: Schra Architectuur & Bouwservice 

  
 
 
 
 
  



 
 
 
 
Tahiti 6  
omschrijving:  Het plaatsen van een nieuwe pui aan de voorzijde van de woning 
zaaknummer:  2022-023749 
welstandsgebied: 12 Oosterheem 
welstandsniveau: Regulier welstandsniveau 
 
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 bouwplan is aangepast conform het advies van de stadsbouwmeester van  
17-03-2022.    

 

 

     

Bestaande situatie en nieuwe situatie voorgevel 

Bron: Haag Architect 

 
 
 

 

  



 

 

Schansbaan 83 (aangepast)    

omschrijving:  Het vervangen van de bestaande garagedeur cassette door houten kozijn met 
raam en deur 

zaaknummer:  2022-028842 
welstandsgebied: 10 Noordhove 
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 bouwplan is aangepast conform het advies van stadsbouwmeester van 17-03-2022. 
   

 

 

  
Nieuwe situatie voorgevel 
Bron: dossier aanvraag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Akkerdreef 152    
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel aan de zijgevel woning 
zaaknummer:  2022-029031 
welstandsgebied: 9 Seghwaert 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
   
Conclusie : Niet akkoord, strijdig met redelijke eisen van welstand.  

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

sneltoetscriteria voor dakkapellen. 
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 
minimum afstand 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 hoogte van de dakkapel van 1500 mm voldoet maar aan punt 3.1: 50% van de 
hoogte van het dakvlak is namelijk (0,5 x 2840 mm=) 1420 mm. 
 

Opmerkingen : Om de bezwaren weg te nemen wordt geadviseerd de dakkapel iets naar achter te  
plaatsen, zodat een dakkapel met de maximale hoogte van 1420 mm realiseerbaar is.    

 

 

  
Nieuwe situatie zijgevel                                                  nieuwe situatie voorgevel                                                          
Bron: MOZA studio 

 
 
 
 
  



Brasemsloot 11 

omschrijving:   Het plaatsen van de dakkapel op het voordakvlak 
zaaknummer:  2022-029484 
welstandsgebied: 9 Seghwaert 
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 voor 

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

Opmerkingen : Geen. 
 
 
 

 

       
Voorgevel bestaand                                           Voorgevel nieuw 
Bron: Bouwmanagement & Advies 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Bert Haanstrastrook 9   
omschrijving:  Het bouwen van een schuur aan de voorzijde van de woning 
zaaknummer:  2022-029638 
welstandsgebied: 8 De Leyens 
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 berging aan de voorzijde is conform de reeds gerealiseerde bergingen van  
Bert Haanstrastrook 5 en 7. 
 

 

 

      
 
Bron: dossier aanvrager 

 

 
 
 
 
  



Schuddebeursstraat 260 
omschrijving:   Het plaatsen van een wegschuifbare transparante balkonbeglazing 
zaaknummer:  2022-030029 
welstandsgebied: 12 Oosterheem 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
   
Conclusie : Akkoord, niet strijdig met redelijke eisen van welstand.  

 
Motivering : De balkonbeglazing 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 : De balkonbeglazing is conform reeds eerder vergunde en gerealiseerde 
balkonbeglazingen in het appartementencomplex. 

 
 

 

       
Voorgestelde balkonbeglazing                                    Huidige situatie 
Bron: Metalura 

 
 
 
 

    
 
  


