
        
 
 
 
                
 

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

 
 
 
   Dorpsstraat 86S (toegangsbrug winkelcentrum) 

omschrijving:   Het vervangen van brug KW11.005 
zaaknummer:  2022-020528 
welstandsgebied: 1 Historische kern 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid 
status gebied:  Beschermd stadsgezicht Dorpsstraat 

 
   

 
   
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   
 
 
 

 

 
Nieuwe situatie 
Bron: Aannemersbedrijf Damsteeg B.V. 

 

 
  



   Schansbaan 83 (aangepast) 
omschrijving:   Het vervangen van garagedeur voor een vast kozijn 
zaaknummer:  2022-022308 
welstandsgebied: 10 Noordhove 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 

 
  

 
   
Conclusie : Niet akkoord, niet 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 : Het plan dient nog te worden aangepast. De pui uitvoeren zonder een kalf (horizontale  
regel) maar met een extra verticale stijl. Dit is in lijn met eerder uitgevoerde puien.   

 
 

 

    
 

 

  



 
 
 

 John Sousarode 17  
 omschrijving:  Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde           

woning 
 zaaknummer:  2022-020165 
 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 de bestaande woning en de omgeving. 
 

Opmerking: De breedte van de dakkapel is conform die van John Sousarode 21. 

 

  

 
Nieuwe situatie 
Bron: WnS Architecten 

 

  



 
 
    

 Azuurblauw 34   
 omschrijving:  Het plaatsen van een dakopbouw aan de achterzijde 

en een dakkapel aan de voorzijde van de woning 
 zaaknummer:  2022-020513 
 welstandsgebied: 11 Rokkeveen 
 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 dakkapellen 

beleid.  
De gevelopbouw aan de achterzijde is akkoord. 
Alhoewel de dakkapel aan de voorzijde breder is dan de maximaal toegestane breedte 
volgens de sneltoetscriteria is het akkoord vanwege de in de buurt eerder gerealiseerde 
dakkapellen.  
 

   

 

       
Nieuwe voorgevel                                         Nieuwe achtergevel 
Bron: Bouwkundig tekenbureau Van der Sman 

 
 

  



 
 
 
 

 Brasemsloot 12    
 omschrijving:  Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van 

de woning 
 zaaknummer:  2022-020527 
 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 voor 

dakkapellen.  
Volgens de sneltoetscriteria voor dakkapellen is er op het voordakvlak slechts een 
dakkapel toegestaan met een maximale breedte van 70% van de breedte van het 
dakvlak. In dit geval zou de maximale breedte 0,70 x 5160 mm = 3610 mm bedragen. 
Hieraan wordt aan niet voldaan. Daarnaast ontbreekt de maatvoering van de boeibord. 
 

Opmerking: Om de bezwaren weg te nemen wordt geadviseerd: 
1. De breedte van de dakkapel te bepreken tot 3610 mm. 
2. De hoogte van de boeiboord te beperken tot 250 mm. 

 
 

 
Nieuwe situatie 
Nota Bene Architectuur 

  



 
    
 

 Waterland 17   
 omschrijving:  Het plaatsen van een dakkapel 
 zaaknummer:  2022-020597 
 welstandsgebied: 6 Meerzicht 
 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 voor 

dakkapellen.  
Volgens de sneltoetscriteria voor dakkapellen dient de hoogte van de dakkapel 
maximaal 50% van het dakvlak te zijn. De voorgestelde dakkapel is te hoog: de hoogte 
met 75 mm overschreden. 
 

Opmerking: Om de bezwaren weg te nemen wordt geadviseerd de hoogte van de dakkapel te 
beperken tot 1675 mm. 

 

 

 
Nieuwe situatie 
Bron: BTLA.nl 

  



 
 
 

 Van Goghstraat 5 (aangepaste tekening) 
 omschrijving:  plaatsen van een dakopbouw op de woning 
 zaaknummer:  2022-020635 
 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. 
 

Opmerking      : Het plan is eerder behandeld in de vergadering van de stadsbouwmeester van 24-02-
2022. De kleur van de dakopbouw is aangepast conform de opbouw aan de Van 
Goghstraat 21-23. 

 

  
Nieuwe situatie 
Bron: architectenbureau Gerrit van der Vijver 

 

  



 Van Goghstraat 7 (aangepaste tekening)    
 omschrijving:   Het plaatsen van een dakopbouw op de woning 
 zaaknummer:  2022-020639 
 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. 
 

Opmerking      : Het plan is eerder behandeld in de vergadering van de stadsbouwmeester van 24-02-
2022. De kleur van de dakopbouw is aangepast conform de opbouw aan de Van 
Goghstraat 21-23. 

 

  
Nieuwe situatie 
Bron: architectenbureau Gerrit van der Vijver 

 
 
 
 
 
  



 Van Goghstraat 9 (aangepaste tekening) 
 omschrijving:   Het plaatsen van een dakopbouw op de woning 
 zaaknummer:  2022-020641 
 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. 
 

Opmerking      : Het plan is eerder behandeld in de vergadering van de stadsbouwmeester van 24-02-
2022. De kleur van de dakopbouw is aangepast conform de opbouw aan de Van 
Goghstraat 21-23. 

 

 

  
Nieuwe situatie 
Bron: architectenbureau Gerrit van der Vijver 

 
 
 
  



 Groen-blauwlaan 35  
 omschrijving:   Het plaatsen van de gevelreclame 
 zaaknummer:  2022-020665 
 welstandsgebied: 11 Rokkeveen 
 welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 

 
   
Conclusie : Niet akkoord, strijdig met redelijke eisen van welstand.  

 
Motivering : De reclame-uiting voldoet niet aan de criteria van het door de raad vastgestelde beleid. 

In de Reclamenota 2019 staat voor Woonwijken 4 t/m 12, waaronder gebied 11 
Rokkeveen valt, het volgende vermeld: 

- Voor gronden met een andere bestemming dan een woonbestemming is per 
gebouw één gevelaanduiding toegestaan: hoogte max. 0,5 m, breedte max. 2,5 
m. 

- Daarnaast per bedrijf één handelsnaam in het gevelvlak: hoogte max. 0,4 m, 
breedte max. 2,5 m. 

- Indien loodrecht op de gevel: hoogte max 0,6 m, breedte: max 0,6 m.  
- Voor gronden met een woonbestemming is per woning met bedrijf aan huis of 

huisgebonden beroep één gevelaanduiding toegestaan: hoogte max. 0,5 m, 
breedte max. 0,5 m. 

- Het oppervlak van gevelreclame mag niet meer zijn dan 5% van het totale 
geveloppervlak waarop de reclame is geplaatst.  

- Voor wijk- en buurtcentra is per twee stramienen of 2 maal 25 m² geveloppervlak 
één naamaanduiding in het gevelvlak óf één naamaanduiding loodrecht op de 
gevel toegestaan.  
Indien loodrecht op de gevel: hoogte: max 0,6 m, breedte: max 0,6 m. 
In gevelvlak: hoogte: max. 0,6 m, breedte max. 2,5 m.  
Aan de gevel van het gebouw op de bouwlaag op maaiveldniveau of tot max. 
1,5 m op de bouwlaag daarboven met losse (doos) letters.  

- Een lichtreclame-uiting wordt altijd getoetst aan de Richtlijnen lichthinder.  
Hier wordt qua afmetingen niet aan voldaan, omdat de reclame-uiting een afmeting heeft  

van 0,6 m x 3,7 m (hoogte x breedte). 

 
 

Opmerkingen : - Om de bezwaren weg te nemen wordt geadviseerd de afmetingen van de 
gevelreclame terug te brengen tot de maximaal gestelde afmetingen 0,5 m x 2,5 m 
(hoogte x breedte) en aan te geven waaruit de reclame bestaat, wat betreft kleur- en 
materiaalgebruik. 
- Daarnaast wordt geadviseerd binnen de Richtlijnen lichthinder te blijven. 
 

 

  
 

 
Bestaande situatie 

 



 
Voorstel reclame-uiting 
Bron: dossier aanvraag. 

 
  



 Buizerdveld 165 
 omschrijving:   Het plaatsen van de dakkapel op het voordakvlak 
 zaaknummer:  2022-020671 
 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 voor 

dakkapellen.  
Volgens de sneltoetscriteria voor dakkapellen is er op het voordakvlak slechts een 
dakkapel toegestaan met een maximale breedte van 70% van de breedte van het 
dakvlak. In dit geval is dat 0,70 x 5100 = 3570 mm. Hieraan wordt aan niet voldaan, 
omdat de voorgestelde breedte 3800 mm bedraagt. 
 
 

Opmerking       : Om de bezwaren weg te nemen wordt geadviseerd de breedte van de dakkapel te 
beperken tot 3570 mm. 

 

 

 
Voorgevel nieuw 
Bron: Ruiter dakkapellen 

  



 
 
 

 Hekelingenstraat 99 
 omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel 
 zaaknummer:  2022-020688 
 welstandsgebied: 12 Oosterheem 
 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 voldoende 
hoogwaardig en verzorgd en afgestemd op de bestaande woning en de omgeving. 
 

Opmerkingen : -Het is het eerste dakkapel op dit woonblok en het betreft dus een trendsetter. De 
boeibord van de dakkapel is met 300 mm hoogte niet in verhouding met de aanwezige 
hoekluifels in de straat.  

- Om de bezwaren weg te nemen wordt geadviseerd voor de boeiboord een maximale 
hoogte van 250 mm aan te houden.    

 
 

 

 
Nieuwe situatie 
Bron: Ruiter dakkapellen 

  



 Curaçao 2 
 omschrijving:   Het plaatsen van een schuur 
 zaaknummer:  2022-020999 
 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. 
 

Opmerking       : Geen. 

 

 

 
Nieuwe situatie 
Bron: Utiliteitsbouw 

  



 
 

 Cruquiusschans 21 
 omschrijving:  Het plaatsen van een uitbouw aan de achterzijde 

woning 
 zaaknummer:  2022-021021 
 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. 
 

Opmerking       : Geen. 

 

 

          
Achtergevel bestaand                           Achtergevel nieuw 

 
 

 
Doorsnede nieuw 
Bron: Botzen Architectuur 

 

  



 Sneekermeer 41 ( aangepast) 
 omschrijving:  Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van 

de woning 
 zaaknummer:  2022-021099 
 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. 
 

Opmerking      : De dakkapel is aangepast conform het advies van de stadsbouwmeester van 3 maart 
2022. 

 

 

             
Bestaand                                     Nieuw 
Bron: Ruiter Dakkapellen 

  



 
 
 

 Cyprus (Parkeiland bouwkavelnummers 27-34-37-38-39-40)      
(aangepaste tekeningen) 
omschrijving:  Het plaatsen van een houten damwand en vlonders 

bij de woningen 
 zaaknummer:  2022-019548 
 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. 
 

  
 
 

 
Bron: Van der Nagel landschapsarchitect 

 
Opmerkingen : Geadviseerd wordt naast de damwanden zoveel mogelijk een natuurlijke oever over te 

houden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Sartrezijde 44 
 omschrijving:   Het plaatsen van een zij aanbouw 
 zaaknummer:  2022-021236 
 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. 
 

Opmerking       : Geen. 

 

 

 
 
Bron: DEJA bouwadviseur 

  



 
 

 Goudreinethof 25 
 omschrijving:   Het plaatsen van een dakopbouw 
 zaaknummer:  2022-021807 
 welstandsgebied: 10 Noordhove 
 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 woning en de omgeving. 
 

Opmerking       : De dakopbouw is conform, en sluit aan op de reeds vergunde en uitgevoerde 
dakopbouwen van Goudreinethof 23 en 27. 

 

 

 
Nieuwe situatie 
Bron: Henkes Bouwadvies 

  



 Donaublauw 15 
 omschrijving:   Het plaatsen dakopbouw achterzijde woning 
 zaaknummer:  2022-021820 
 welstandsgebied: 11 Rokkeveen 
 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. 
 

Opmerking       : Geen. 

 

 

 
Achtergevel nieuw 
Bron: bouwkundig tekenbureau Van der Sman 

  



 
 Fritz Langstrook 21 
 omschrijving:  Het plaatsen van een gevel opbouw aan de voorzijde 

van de woning 
 zaaknummer:  2022-021894 
 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 gevelopbouw is conform een reeds uitgevoerde gevelopbouw van  
Fritz Langstrook 19.    

 

 

 
Voorgevel nieuw 
Bron: Teken Visie 

 

  



 Petuniatuin 9 
 omschrijving:   Het gedeeltelijk vervangen van de gevel en dak 
 zaaknummer:  2022-021896 
 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.  

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

Opmerking       : Geen. 

 

  

 
Gevels nieuw 
Bron: Van Dop Mathot Architecten 

  



 
 
 
 
 
 
 

 Vermeerstraat 28 
 omschrijving:   Het plaatsen van een dakopbouw 
 zaaknummer:  2022-021901 
 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. 
 

Opmerking       : De dakopbouw is conform reeds vergunde dakopbouw van Vermeerstraat 26. 

 

 

        
Bestaande voorgevel                   Nieuwe voorgevel 
Bron: Architectenbureau Cladder 

  



 Groeneweg 4 
 omschrijving:  Het plaatsen van vier cameramasten ter beveiliging 

van het hoogspanningsstation 
 zaaknummer:  2022-022051 
 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 omgeving. 
 

Opmerking       : Geen. 

 

 

 
Bron: Heymans 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


