
        
 
 
 
                
 

Verslag van de vergadering van de stadsbouwmeester op 2 december 2021. 
 
 
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 

 
 
Huygensstraat ongenummerd (nabij nummer 3) vooroverleg 
omschrijving:   Het bouwen van een bedrijfspand 
zaaknummer:  2021-005016 
welstandsgebied: 12 Oosterheem 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 

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

 
Motivering : Het bouwplan voldoet als voorgesteld nog niet aan de criteria van het door de raad 

vastgestelde beleid. De bezwaren betreffen de vormgeving en het materiaalgebruik: 

deze zijn onvoldoende hoogwaardig en verzorgd en afgestemd op de omgeving. 

 
Opmerkingen : - Het plan betreft de nieuwbouw van een bedrijfspand van een showroom, kantoorruimte 

en opslagruimte. 
- De stadsbouwmeester heeft in principe waardering voor het plan, maar er dient nog 
een verbeterslag te worden gemaakt. Hij adviseert nog niet positief over het plan, omdat 
de vormgeving en het materiaalgebruik nog niet akkoord zijn. 
- Om de bezwaren weg te nemen, wordt geadviseerd het plan aan te passen. De 
stadsbouwmeester heeft hierover de volgende opmerkingen: 
1. witte kader voorgevel: Het witte kader lijkt te zijn opgeplakt op de gevel en meer een 
reclame-uiting. Geadviseerd wordt één kader te maken en de insnoering achterwege te 
laten. 
2. materialisering: Geadviseerd wordt in plaats van de sandwichpanelen met houtlook 
echte houten panelen of bronskleurige geanodiseerde panelen toe te passen. 
3. entree: Geadviseerd wordt hetzelfde materiaal en dezelfde kleur als de gevelpanelen 
te gebruiken. 
4. reclame: De reclame-uiting moet voldoen aan de afmetingen uit de Reclamenota, te 
weten 2.00 x 5.00 m (hoogte x breedte). 
5. hemelwaterafvoeren: Deze dienen of inpandig te worden geplaatst of te worden 
uitgevoerd in gemoffeld staal en op regelmatige afstaand aan de achtergevel geplaatst. 
6. installaties: Deze dienen in het gebouw zelf te worden opgenomen. 
7. hekwerk: geadviseerd wordt aan de weg geen hekwerk te plaatsen en te kijken of er 
een andere manier van beveiligen mogelijk is. Een hekwerk is niet passend bij het 
transparante karakter van het pand. 
8. verlichting: gevraagd wordt deze de volgende keer in het ontwerp mee te nemen. 
 

 



 

 
Afbeelding gevels. Bron: hallz.nl  

 
 
 
  



Onbebouwd terrein aan de Huygensstraat - vooroverleg 
omschrijving:   Het bouwen van een motorbrandstof verkooppunt 
zaaknummer:  2021-004964 
welstandsgebied: 12 Oosterheem 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 

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

 
Motivering : Het bouwplan voldoet als voorgesteld nog niet aan de criteria van het door de raad 

vastgestelde beleid. De bezwaren betreffen de vormgeving en het materiaalgebruik: 

deze zijn onvoldoende hoogwaardig en verzorgd en afgestemd op de omgeving. 

 
Opmerkingen : - Het plan is eerder behandeld in de vergadering van de stadsbouwmeester van 17-12-

2020. Het plan is hierna behoorlijk gewijzigd doordat de alles overkoepelende luifel is 
komen te vervallen. In het voorliggend plan hebben de drie gebouwonderdelen, 
bezinepomp, wasstraat en shop, elk hun eigen luifel, maar wel in dezelfde vormentaal. 
- De vormgeving van de benzinepomp en de wasstraat zijn in principe akkoord. 
Gevraagd wordt wel de constructief overbodige onderdelen in de staalconstructie van de 
wasstraat achterwege te laten. 
- Niet akkoord zijn: 
1. De vormgeving van de shop: De bezwaren betreffen de winkelpui en de dakvorm.  
A) De ‘houten’ band als beëindiging van de winkelpui is erg aanwezig en loopt niet de 
hoek om. Het heeft bovendien dezelfde kleur en uitstraling als de constructie. Gevraagd 
wordt de vormgeving aan te passen.  
B) Geadviseerd wordt de dakvorm van de shop ook het uiterlijk van een luifel te geven 
door deze rondom door te zetten, het overstek zo groot mogelijk te maken en de illusie 
te geven dat het dak los, zoals ook het geval is bij de benzinepomp en de wasstraat. 
 
2. De reclamezuil: Het formaat van de reclamezuil dient tot de helft te worden beperkt, 
omdat het voorgestelde formaat niet passend, veel te groot is op deze plek. 
 

   

 

 
Afbeelding complex in vogelvlucht. Bron: Meijer & Van Eerden Architecten. 

  
    
 
 
Zegwaartseweg 43A Monument 
Niet behandeld in verband met afwezigheid van aanvrager. De behandeling is doorgeschoven naar 9 
december 2021. 
 
  



 

Hardsteen 11 (aangepaste tekeningen) 
omschrijving:  Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde en achterzijde van de woning 
zaaknummer: 2021-004940 
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. 
 

Opmerkingen : - De afmetingen van de dakkapel zijn aangepast en zijn gelijk aan reeds vergunde 
dakkapel op Hardsteen 15, e.e.a. conform het welstandsadvies van 01-10-2021. 
 
 

 

 
Bron: Klaassen dakkapellen. 

 
 

 
  



 
 
Moerbeigaarde 23    
omschrijving:   Het plaatsen van dakkapel aan de voorzijde 
zaaknummer:  2021-004942 
welstandsgebied: 9 Seghwaert 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 

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

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

vastgestelde beleid. De 6100 mm brede en 1750 mm hoge dakkapel voldoet niet als 
voorgesteld aan de algemene criteria en de aanvullende criteria in de 
gebiedsbeschrijvingen. 
Bij de sneltoetscriteria voor dakkapellen van het door de raad vastgestelde beleid staat 
ondermeer het volgende vermeld: 
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 
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 dakkapel is volgens deze criteria te hoog en te breed. Volgens de criteria zou de 
dakkapel maximaal de hoogte mogen hebben van 50% van 2800 mm = 1400 mm en de 
breedte maximaal 70% van 7000 mm = 4900 mm. 
 

Opmerkingen Omdat de dakkapel van Moerbeigaarde 25, het buurpand, hoger is uitgevoerd, is de 
hoogte van 1750 mm akkoord. Geadviseerd wordt de breedte van de dakkapel aan te 
passen aan de maximale maat van 4900 mm. De minimale afstand ten opzichte van de 
hoeknoklijn moet 500 mm bedragen. 
 

 



 

         
Bestaande situatie                                                   Nieuwe situatie 
Bron: Bureau ANS architectuur. 

 
  



Sloepkade 64    
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel op het linker dakvlak van de woning 
zaaknummer:  2021-004965 
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. 
 

 
 

  Sloepkade 64 

 
Sloepkade 64, nieuwe situatie. Bron: Dreumel. 

 
 

 
 

  



 
Schepenenveld 46 
omschrijving:   Het plaatsen van gevelreclame en gevelsigning op de ruiten 
zaaknummer:  2021-004980 
welstandsgebied: 5 Palenstein 
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 pand en de omgeving. 
Alhoewel de afmeting van de blokletterreclame breder is dan volgens de reclameregels, 
is de afmeting in relatie tot de architectuur in verhouding en akkoord. 
 

 
 
 

 
  

 

  
Schepenenveld 46, nieuwe situatie. Bron: KVDK Architecten. 

 
 

 
  



  
Zegwaartseweg 60B   
omschrijving:  Het bouwen van een appartementencomplex met twaalf appartementen 
zaaknummer:  2021-005012 
welstandsgebied: 3 Historische linten 
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. 
 

Opmerkingen : Het plan is aangepast conform het advies van de stadsbouwmeester d.d. 11-11-2021. 
 

 
  

 
Zegwaartseweg 60B, nieuwe situatie. Bron: SG Architecten. 

 
 

 
  



 
 
Velddreef 110 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning 
zaaknummer:  2021-005041 
welstandsgebied: 9 Seghwaert 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
Conclusie Niet akkoord, strijdig met redelijke eisen van welstand.  

 
Motivering Het bouwplan voldoet niet als voorgesteld aan de criteria van het door de raad 

vastgestelde beleid. De 4200 mm brede dakkapel voldoet niet als voorgesteld aan de 
algemene criteria en de aanvullende criteria in de gebiedsbeschrijvingen. 

Bij de sneltoetscriteria voor dakkapellen van het door de raad vastgestelde beleid staat 
ondermeer het volgende vermeld: 
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 
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 dakkapel is volgens deze criteria te hoog en te breed. Volgens de criteria zou de 
dakkapel maximaal de hoogte mogen hebben van 50% van 2800 mm = 1400 mm en de 
breedte maximaal 70% van 7000 mm = 4900 mm. 
 

  
 

 
Velddreef 110, bestaande en nieuwe situatie. Bron: BuildConsult. 
 



Overige/ : 
Suggesties 

- De dakkapel is volgens deze criteria te breed. Volgens de criteria mag de dakkapel 
maximaal de breedte maximaal 70% van 5400 mm = 3780 mm hebben.  
Om de bezwaren weg te nemen adviseert de stadsbouwmeester de breedte van de 
dakkapel aan te passen naar 3780 mm. 
- Alhoewel een geïntegreerde zonwering mooi is opgelost, wordt geadviseerd de 
dakrand van de dakkapel niet hoger uit te voeren dan 250 mm.  
 

 
 
 
Beijerland 32 en 33 > wordt doorgeschoven naar 9-12 i.v.m. toelichting 
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:  2021-005026 
welstandsgebied: 6 Meerzicht 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 

 
  
 
  


