
        
 
 
 
                
 

Verslag van de vergadering van de stadsbouwmeester op 17 februari 2022. 
 
 

 
 

 
Industrieweg 1 
omschrijving:  nieuwbouw van bedrijfsverzamelgebouw, verspreid over 4 gebouwen met 

bedrijfsunits  
zaaknummer:  2022-013977 
welstandsgebied: 13 Kantoor- en Bedrijventerreinen 
welstandsniveau: Luw welstandsbeleid 
 

Dit plan is doorgeschoven naar de vergadering van 24 februari 2022 in verband met ziekte van de 

aanvrager.  



 
 
 
Heinenoordstraat 42 (aangepaste tekeningen)    
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achtergevel 
zaaknummer:  2022-012711 
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 : Dakkapel voorgevelzijde is aangepast conform het advies van de stadsbouwmeester op 
13-01-2022. 
    

 
 

 

   
Nieuwe situatie voorgevel. 
Bron: bouwloket Breda. 

 
 
  



Ligusterpark 15  
omschrijving:   Het vervangen van een aanbouw aan de voorzijde van de woning 
zaaknummer:  2022-012407 
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 zijn onvoldoende 
hoogwaardig en verzorgd en afgestemd op de bestaande woning en de omgeving. 
 

Opmerkingen : -De stadsbouwmeester zou graag eerst het advies van de afdeling Stedenbouw willen 
ontvangen. 
- De aanbouw staat namelijk in de voortuin en is direct zichtbaar vanaf de openbare 
weg, één van de doorgaande wegen van Seghwaert.  

   
 

 

        
Bron: aanvraag dossier en Google Maps. 

 
 

 



Pelschans 60 
omschrijving:   Het plaatsen van een badkamerraam in de voorgevel van de woning 
zaaknummer:  2022-013184 
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 : De stadsbouwmeester adviseert positief over het plan, omdat het conform eerder 
vergunde vergelijkbare plannen van Pelschans 12 (WB20160373) en Pelschans 66 
(WB20190839) is. 
 
   

 

     
Bestaande situatie                                          Voorbeeld nieuwe situatie 

 
 

 
  



 
 
Schansbaan 83 
omschrijving:   Het wijzigen van de gevel garagedeur 
zaaknummer:  2022-013319 
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 architectonische uitwerking en het kleur- en materiaalgebruik zijn onvoldoende 
hoogwaardig en verzorgd en afgestemd op de bestaande woning en de omgeving. 
De indeling van de pui houdt te weinig rekening met de architectuur van de woning. 
 

Opmerkingen : Geadviseerd wordt om meer de kwaliteiten van de aangehaalde voorbeelden van  
Schansbaan 73, 103 en 107 over te nemen. De witte kleur van het kozijn en de deur             
wordt ten sterkste afgeraden, omdat hiermee het beeld nog verder verstoord wordt.   

 
 

         
Bestaande situatie                      Nieuwe situatie    
Bron: aanvraag dossier. 

 
 

 



    
 
Bleiswijkseweg 37F   
omschrijving:  Het plaatsen van een experimenteerhuis t.b.v. onderwijs 
zaaknummer:  2022-013415 
welstandsgebied: 13 Kantoor- en bedrijventerreinen 
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 : Geen.  
 

 

 
Bron: vastgoedbedrijf gemeente Zoetermeer. 

    



Runderweide 14 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 
zaaknummer:  2022-013492 
welstandsgebied: 9 Seghwaert 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
   
Conclusie : Akkoord, niet strijdig met redelijke eisen van welstand.  

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

beleid voor dakkapellen, omdat het te breed is. Er is echter bij vergelijkbare 
woningen al dezelfde, bredere dakkapel vergund, zoals Runderweide 10, 11, 16 
en 22, en daarom adviseert de stadsbouwmeester positief over het plan. 
De architectonische uitwerking en het kleur- en materiaalgebruik zijn voldoende 
hoogwaardig en verzorgd en afgestemd op de bestaande woning en de 
omgeving. 
 

Opmerkingen : Omdat de woningbreedte 5,7 m is, mag de breedte van de dakkapel (70% van 
de woningbreedte van 5,7 m =) 3,99 m bedragen. De dakkapel wordt 4,38 m 
breed en is eigenlijk te breed. De stadsbouwmeester adviseert echter positief 
over het plan, omdat er bij vergelijkbare woningen al dezelfde, bredere dakkapel 
is vergund, zoals Runderweide 10, 11, 16 en 22. 
 

 

 

 
Nieuwe situatie voorgevel. 
Bron: Studio BvH. 

 
 
 

  



 

Buizerdveld 66  
 
omschrijving:   Het plaatsen van een carport 
zaaknummer:  2022-013760 
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 zijn onvoldoende 
hoogwaardig en verzorgd en afgestemd op de bestaande woning en de omgeving. 
 

Opmerkingen : Om de bezwaren weg te nemen wordt door de stadsbouwmeester een carport 
aansluitend op de stenen berging conform die van Buizerdveld 97 voorgesteld, zie foto 
hieronder. 

   

 
 

 

 
Door aanvrager voorgestelde carport. 
Bron: aanvraag dossier. 

 

  

 
Door de stadsbouwmeester voorgestelde carport van Buizerdveld 97. 
Bron: Google Maps. 

 

 
  
 
 

  


