
        
 
 
 
                
 

Verslag van de vergadering van de stadsbouwmeester op 21 april 2022. 
 
 
 
Staringhove 36 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak 
zaaknummer:  2022-030865 
welstandsgebied: 7 Buytenwegh 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid 
 
 
 
Conclusie : Niet Akkoord, de dakkapel voldoet als voorgesteld niet aan de algemene 

criteria en de aanvullende criteria in de gebiedsbeschrijvingen. 
  

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 voorgestelde dakkapel voldoet niet, omdat het een breedte van 3800 mm 
heeft in plaats van 70% van 5000 mm (de breedte van het dakvlak) = 3500 mm. 
 

Opmerkingen : Om de bezwaren weg te nemen wordt geadviseerd: 
1. voor de dakkapel een maximale breedte van 3500 mm aan te houden; 
2. Voor de boeiboord een maximale hoogte van 250 mm aan te houden. 

N.B. De situatie is niet vergelijkbaar met Staringhove 32, omdat dit pand een dak 
heeft met een breedte van 5400 mm. 

 

 



 
 

 

   
Voorgevel bestaand                  Voorgevel nieuw 
Bron: Kamphuis bouwconsultancy 

 

  



Kanariegeel 35  
omschrijving:   Het plaatsen van een dakopbouw 
zaaknummer:  2022-031010 
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 : Geen.  
 

 

 

           
Nieuwe voorgevel                   Nieuwe achtergevel 
Bron: KOLMUS Atelier voor bouwkunst 

 

  



Hunzestroom 3    
omschrijving:   Het aanleggen van beschoeiing en damwand met vlonder 
zaaknummer:  2022-031023 
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 omgeving. 
 

Opmerkingen : Het aanleggen van beschoeiing en damwand met vlonder is aan gepast conform het 
advies van de stadsbouwmeester van 3 maart 2022.   

 
 

 

   
Doorsnede                                        bovenaanzicht 
Bron: Heijboer tuinhout 

  



Waldeck-Pyrmontstraat 7 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakopbouw 
zaaknummer:  2022-031932 
welstandsgebied: 5 Driemanspolder 
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 om in deze straat vergelijkbare 
dakopbouwen gerealiseerd zijn.    

 
 

 

      
Bestaande voorgevel                                      Nieuwe voorgevel 
Bron: HoekBouw 

 
 


