
        
 
 
 
                
 
 

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

 
Via Microsoft Teams  
 
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 

 
 

 
Turfpad, Westerpark (vooroverleg) 
omschrijving: Bouwen van een ontvangstpaviljoen en expositieruimte t.b.v. de 

Natuurtuin 
zaaknummer:   2021-005304 
welstandsgebied:  15 Parken 
welstandsniveau:  Regulier welstandsbeleid 
 
 
Conclusie In principe akkoord (IPA), niet strijdig met redelijke eisen van welstand.  

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

beleid.  
De architectonische uitwerking en het kleur- en materiaalgebruik van het 
ontvangstpaviljoen en de expositieruimte zijn in principe voldoende hoogwaardig en 
verzorgd en afgestemd op de omgeving. De stadbouwmeester heeft echter nog een 
aantal opmerkingen met name wat de architectonische uitwerking betreft, zie 
Opmerkingen. 

 
Opmerkingen : -Het plan, een vooroverleg, is eerder behandeld in de vergadering van de 

stadsbouwmeester op 18-02-2021 en heeft toen een IPA advies gekregen, in principe 
akkoord, met de kanttekening dat de combinatie van het zeshoekige hoofdvolume in 
combinatie met de rechthoekige voorbouw hybride is. 
- Ook nu adviseert de stadsbouwmeester het plan op dit punt aan te passen. 
Geadviseerd wordt de zeshoekig basis vorm dominant te laten zijn en een front te geven 
naar het pleintje en het fietspad toe en de rechthoekig uitbouw met de toiletten aan de 
achterkant te situeren. De voorgestelde entree zit erg dicht tegen de dakrand aan en de 
gebruikte materialen, o.a. de stalen kolom, zijn te veel een optelsom. Als voorbeeld 
wordt het Monutagebouw aan de Van Aalstlaan gegeven. 
- De stadsbouwmeester heeft waardering voor de constructie van prefab Strotec 
elementen, de afwerking met Accoya hout aan de binnenzijde en de click brick stenen 
van de buitengevels.  
- De stadsbouwmeester heeft de volgende opmerkingen over de uitwerking: 
1. De rand van de goot van het zeshoekig dak loopt niet door. Graag aangeven hoe dit 
precies zit. 
2. Graag beelden aanleveren met het zicht vanaf het maaiveld en met de luiken dicht. 
3. De ophanging van de luiken moet worden aangegeven, is beeldbepalend. 



4. Het metselwerk moet op de hoeken doorlopen. 
 
 

 

       
Voorgevel                                                  Linkergevel 
Bron: gemeente Zoetermeer, Ralph Goutier. 

 
 
 
  



Palenstein vlek C 
omschrijving:   Het bouwen van 53 grondgebonden woningen 
zaaknummer:  2021-005405 
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 is voldoende 
hoogwaardig en verzorgd en afgestemd op de omgeving. 

 
Opmerkingen : -Het plan is als vooroverleg eerder behandeld in de vergadering van de 

stadsbouwmeester van 24-06-2021 en heeft toen een in principe akkoord advies 
gekregen. 
- De stadsbouwmeester adviseert positief over het plan, maar heeft nog de volgende 
aandachtspunten: 
1. Neem de nog ontbrekende dakkapellen aan de voorzijde van het schuine dak bij de 
vergunningaanvraag mee. 
2. Overweeg voor de voegkleur van het metselwerk een niet te donkere kleur. 
3. Probeer de vormgeving van de voordeur of de kleur ervan nog wat aan te scherpen. 
  
 
 
 

 

 

 
Bron: Heembouw architecten. 

 
 
 
 
  



Van der Waalsstraat  (vooroverleg) 
omschrijving:   Het bouwen van 5 multifunctionele bedrijfsruimten 
zaaknummer:  2021-005330 
welstandsgebied: 12 Oosterheem 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 

Beeldkwaliteitsplan Oosterhage 
 
 
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 is nog onvoldoende 
hoogwaardig en verzorgd en afgestemd op de omgeving. 

 
Opmerkingen : -Het plan, een vooroverleg, is gelegen in het bedrijventerrein Oosterhage-Noord. 

Hiervoor geldt het beeldkwaliteitsplan Oosterhage. Het betreft de bouw van vijf 
bedrijfspanden met een representatieve voorzijde uitgevoerd in baksteen en een utilitaire 
achterzijde uitgevoerd in een betonnen plint met daarboven sandwichpanelen, beide in 
een donkere antracietkleur. 
- De stadsbouwmeester heeft waardering voor de zorgvuldigheid van de uitwerking van 
het plan, maar heeft nog een aantal opmerkingen. 
- Algemene opmerkingen: 
1. Belangrijk uitgangspunt voor dit plan is eenheid in verscheidenheid. Er kan meer 
differentiatie worden aangebracht tussen de gebouwen onderling in kleurstelling, 
metselverband en tinten baksteen (dit kunnen allerlei aardetinten zijn). 
2. Gevraagd wordt de volgende keer de reclame-uitingen in het ontwerp mee te nemen. 
3. Veel hangt af van de steenkeuze, omdat het metselwerk dominant is in het ontwerp. 
De stadsbouwmeester ziet graag een bemonstering van de bakstenen en het voegwerk 
tegemoet. 
4. Het metselwerk in de zijgevels dient iets verder naar achteren te worden 
doorgetrokken. 
5. De overgang van het metselwerk naar de betonnen plint en de sandwichpanelen moet 
zwaarder worden gemaakt en minimaal één steens dik zijn. 
6. De overgang van de sandwichpanelen naar de betonnen plint dient goed te worden 
uitgewerkt in verband met de kwetsbaarheid. 
- Opmerkingen per gebouw: 
1. Gebouw 1: Het vloeroppervlak van kantoor 2 is te smal in verhouding: gevraagd wordt 
hier in ieder geval het metselwerk van de zijgevel verder door te trekken. De 
stadsbouwmeester ziet graag een referentie van de lichte, metalen kaders tegemoet.  
2. Gebouw 2: Geadviseerd wordt de topgevel iets omhoog te trekken, omdat die er nu 
iets te gedrongen uitziet. De metalen kaders dienen gemoffeld en in een grijze kleur te 
worden uitgevoerd. 
3. Gebouw 3: De kapvorm, namelijk een plat dak, voldoet niet aan het 
beeldkwaliteitsplan. Gevraagd wordt de kap aan te passen, bijvoorbeeld in drie 
sheddaken.  
4. Gebouw 4: Het middendeel heeft een plat dak; deze kapvorm is niet toegestaan. 
Gevraagd wordt hier voor een andere kapvorm te kiezen.  
5. Gebouw 5: Dit pand is het baken aan de rotonde en vormt als het ware de 
boekensteun aan de oostzijde. Vanwege deze positie adviseert de stadsbouwmeester 
zowel de voor- als linker zijgevel als één gevel te beschouwen. Geadviseerd wordt 
daarom de hoogte van de plint in de zijgevel te verdubbelen en de entree in de 
voorgevel of overhoeks te situeren en niet in de rechter zijgevel. 

    

 

  
Gebouw 1                                                     Gebouw 2 



 

   
Gebouw 3                                                    Gebouw 4 

 

 
Gebouw 5 
Bron: Rijver Development.  

  
 

 
 
 

  



 
Voorweg tussen 220 en 216A  
omschrijving:   Het herbouwen van een schuur 
zaaknummer:  2021-004506 
welstandsgebied: 3 Historische Linten 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid 
status gebied:  Beschermd stadsgezicht Voorweg 
 
 
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 eerder behandeld in de vergadering van de stadsbouwmeester van  
11-11-2021. Het plan heeft toen een positief advies gekregen. 
-Op verzoek van de afdeling Stedenbouw en Landschap is de positie van de schuur een 
slag gedraaid, waardoor deze evenwijdig aan het naastgelegen water komt te liggen. 
Het architectonisch ontwerp van de schuur is ongewijzigd. De stadsbouwmeester 
adviseert positief over het plan. 
 

 
   

 

 
Voorweg tussen 220 en 216A, nieuwe situatie zuidgevel.  
Bron: Schra architectuur & bouwservice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Titaanwit 14  
omschrijving:  Het optrekken van de achtergevel en het plaatsen van een nieuwe dakkapel 

aan de voorzijde van de woning 
zaaknummer:  2021-005321 
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 dakkapel en de achtergevel worden spiegelbeeldig uitgevoerd conform het 
buurpand nummer 12. De stadsbouwmeester adviseert daarom positief over het plan.   

 
 

 

       
 
Bron: aanvraagdossier. 

 
 

  



Lemsterland 12    
omschrijving:   Het uitbouwen van de begane grond en zolder 
zaaknummer:  2021-005334 
welstandsgebied: 6 Meerzicht 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid 
status gebied:  Beschermd stadsgezicht Koepeltjesbuurt 
 
   
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: Studio Schaeffer b.v. 

  



Noordrand (Duinparc) kadastraal Zegwaard F4647 en F5543 
omschrijving:  Het aanpassen van de balkons van twee appartementengebouwen (project 

Duinparc) 
zaaknummer:  2021-005352 
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 woningen en de omgeving. 
 

Opmerkingen : -De aangepaste aanvraag betreft louter een andere invulling van de balkonhekken.    
 

 
 

 

 
Bron: Hans Been architecten BNA. 

  



    
Toneellaan 1   
omschrijving:  Het plaatsen van twee fietsenstallingen (legalisatie) 
zaaknummer:  2021-005354 
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 omgeving. 
 

 

 

 

 
Bron: aanvraagdossier. 

 
 

  



 
 
Bonaire 56 
omschrijving:  Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde en een dakkapel aan de 

achterzijde 
zaaknummer:  2021-005358 
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: Klaassen dakkapellen. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Titaanwit 51    
omschrijving:   Het uitbreiden van een dakopbouw aan de voorzijde van de woning 
zaaknummer:  2021-005345 
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 : -In de wijk Rokkeveen zijn al dezelfde gevelopbouwen gerealiseerd, waardoor er sprake 
is van precedentwerking. De stadsbouwmeester adviseert daarom positief over het 
plan.   

 
 

 

           
Bestaande situatie                             nieuwe situatie 
Bron: De Graaf bouwkundig teken- en adviesbureau. 

 

    



Moerbeigaarde 23 (aangepaste tekeningen) 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde 
zaaknummer:  2021-005231 
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 woning en de omgeving. 
 

Opmerkingen : -Het plan is aangepast conform het advies van de stadsbouwmeester van 22-11-2022.    
 

 
 

 

 
Bron: Bureau ANS architectuur. 

  



 
 
Cyprus 17 
omschrijving:   Het plaatsen van twee dakkapellen 
zaaknummer:  2021-005368 
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 onvoldoende 
hoogwaardig en verzorgd en afgestemd op de bestaande woning en de omgeving. 
De hoge boeiboorden zijn niet in verhouding tot de bestaande architectuur. 
 
 

Opmerkingen : -Om de bezwaren weg te nemen, adviseert de stadsbouwmeester de boeiboorden niet 
 hoger uit te voeren dan 250 mm.  

 
Overige/ : 
Suggesties 

Als suggestie wordt meegegeven de profilering van de boeiboorden van de dakkapellen 
meer in overeenstemming te brengen met die van de aanwezige luifels. 

 
 

 

  
Bron: Ruiter dakkapellen. 

 
 

  



Cyprus 11  
omschrijving:   Het plaatsen van twee dakkapellen 
zaaknummer:  2021-005371 
welstandsgebied: 12 Oosterheem 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
Conclusie Niet Akkoord, strijdig met redelijke eisen van welstand.  

 
Motivering De dakkapellen voldoen niet als voorgesteld 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 bezwaren betreffen: 
1. De rechter dakkapel is te dicht op de rand rechts geplaatst.  
2. De verschillende afmetingen van de twee dakkapellen zijn storend in de 

compositie. 
3. De hoogte van het boeiboord van de dakkapellen is te hoog ten opzichte van 

de zorgvuldige architectuur van het bestaande pand. 

 
Opmerking Om de bezwaren weg te nemen adviseert de stadsbouwmeester het plan als volgt 

aan te passen: 
1. De rechter dakkapel dient minimaal 500 mm ten opzichte van de dakrand te 

worden gepositioneerd;  
2. De twee dakkapellen dienen dezelfde afmeting hebben, waarbij rekening 

wordt gehouden met de symmetrische compositie van de gevel; 
3. Geadviseerd een boeiboord toe te passen die niet hoger is dan 250 mm. 

   
 
Overige/ : 
Suggesties 

 
Als suggestie wordt meegegeven de profilering van de boeiboorden van de dakkapellen 
meer in overeenstemming brengen met die van de aanwezige luifels. 

 
 



 

 
Bron: Ruiter dakkapellen. 

  



 
Toscaschouw 2 (aangepaste tekeningen) 
omschrijving:  Het plaatsen van een dakkapel op het voor- en achterdakvlak van de woning  
zaaknummer:  2021-005374 
welstandsgebied: 8 De Leyens 
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 positionering van de dakkapel aan de voorzijde is onevenwichtig. 
 

Opmerkingen : -Het plan is eerder behandeld in de vergadering van de stadsbouwmeester van  
9-12-2021. Het plan is aangepast, maar de stadsbouwmeester adviseert nog steeds  
negatief over het plan, omdat de positionering van de dakkapel aan de voorzijde 

onevenwichtig is. 
-Om de bezwaren weg te nemen adviseert de stadsbouwmeester de dakkapel aan de 
voorzijde op te schuiven en uit te lijnen met de onderliggende raamindeling, zoals  
bijgevoegde suggestie voor de positie aangeeft. 
 

 
 

 

  
Bestaande situatie                                      nieuwe situatie 
Bron: Hollandia dakkapelen. 

  

  
Afbeelding: Suggestie van stadsbouwmeester voor positionering van de dakkapel aan 
de voorzijde. 

 
 

 
 



Capri 12 

 
Omschrijving: het plaatsen van 2 dakkapellen 
Dit bouwplan is geannuleerd omdat de aangepaste tekeningen voldoen aan de sneltoetscriteria. 
 

 
 
  



Röntgenlaan 3 
omschrijving:   Het aanleggen van een dakterras met daktoegang 
zaaknummer:  2021-005398 
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 het bestaande gebouw en de omgeving. 
 

 
 

 

    
Linker zijgevel nieuw                                        Dakopzicht nieuw 
Bron: Harmonische Architectuur Hoogenberk B.V. 
 

 
  

 


