
        
 
 
 
                
 

Verslag van de vergadering van de stadsbouwmeester op 24 februari 2022. 
 
 
   Hebriden 56 

omschrijving:   Het maken van een extra verdieping op de eerder 
vergunde dakopbouw 

zaaknummer:  2022-015849 vooroverleg 
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. 
 

Opmerkingen : -In 2018 is een vergunning verleend voor het realiseren van een dakopbouw van één 
bouwlaag. Dit plan is niet uitgevoerd. Het voorliggend plan omvat een dakopbouw van 
twee bouwlagen. 
- Het voorliggend plan valt binnen het vigerend bestemmingsplan. De stadsbouwmeester 
adviseert over het voorliggend plan alleen op basis van de welstandnota van 
Zoetermeer. 
- Het plan van deze dakopbouw betreft hier een precedent. Dit betekent dat er door de 
stadsbouwmeester kritisch naar het voorstel wordt gekeken. De opbouw heeft bovendien 
veel impact op de omgeving, met name op de patiowoningen aan Jamaica. 
- De stadsbouwmeester adviseert negatief over het plan, omdat de architectonische 
kwaliteit van het ontwerp onvoldoende is. Omdat het hier een trendsetter betreft, is hoge 
kwaliteit gewenst. 
- De stadsbouwmeester stelt voor een studie te doen naar de massamogelijkheden 
waarbij de dakopbouw: 
1. Meer samenhang heeft met de hoekoplossingen van het bouwblok. 
2. Aan de voor- en achterzijde een setback krijgt van minimaal 1 meter, waarbij de 
dakrand ononderbroken doorloopt. 
3. Wordt uitgevoerd in hetzelfde metselwerk als de hoekpanden of eventueel dezelfde 
houten bekleding krijgt als de overburen. 
- De stadsbouwmeester ziet graag deze modelstudie tegemoet. Javalaan 441 kan hierbij 
als voorbeeld dienen. Ook dient de mogelijkheid van een uitbouw op de begane grond in 
de modelstudie te worden meegenomen, waarbij een minder hoge opbouw 
gecompenseerd zou kunnen worden. 

 

  

 
Vergunde situatie in 2018 



 

 
 
Nieuwe situatie 
Bron: Kei.ontwerp 

 
 

 
  
  



 Industrieweg 1  
omschrijving:  Nieuwbouw van bedrijfsverzamelgebouw, verspreid 

over 4 gebouwen met bedrijfsunits  
zaaknummer: 2022-013977 

   welstandsgebied: 13 Kantoor- en Bedrijventerreinen 
welstandsniveau: Luw 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 omgeving. 
 

Opmerkingen : -Het plan wordt toegelicht door de aanvragers. Voorstel is om op de hoek van de 
Industrieweg met de Rokkeveenseweg een complex van 4 gebouwen te plaatsen, 
waarvan een lang volume parallel aan de Rokkeveenseweg en drie kleinere volumes 
hierachter haaks erop te plaatsen.  
- De stadsbouwmeester adviseert negatief over het plan, omdat onvoldoende rekening 
wordt gehouden met de situering van het complex aan de Rokkeveenseweg, een 
historisch lint. 
- Om de bezwaren weg te nemen, adviseert de stadsbouwmeester het volgende: 
1. Het ruimtelijke ontwerp van de kavel is erg krap en wordt gedomineerd door 
parkeerplaatsen. Gevraagd wordt meer rekening te houden met de stedenbouwkundige 
situatie. 
2. Het situeren van de parkeerplaatsen aan de Rokkeveenseweg doet afbreuk aan het 
karakter van het historisch lint; voor het parkeren dient een andere oplossing te worden 
gezocht. 
3. De architectuur dient zich meer te voegen in de lintbebouwing van de 
Rokkeveenseweg. De kopse gevel van het volume langs de Rokkeveenseweg dient een 
volwaardige architectonische invulling te krijgen met gevelopeningen. Daarnaast is het 
een optie om dit volume meer massa te geven. 
 

 
 

gebouw A 
 

gebouw B 
 

gebouw C 
 
 

 gebouw D 
 
 



 
Nieuwe situatie 
Bron: Twinsinvestments.com  

 
 
 
  



    Malta 63  
omschrijving:   Het plaatsen van een aanbouw aan de achterzijde 

van de woning 
zaaknummer:  2022-014824 
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 : -De architect licht het plan toe. De aanbouw op de eerste verdieping is hetzelfde als die 
van Malta 59. 
- De stadsbouwmeester adviseert positief over het plan, omdat de aanbouw conform de 
reeds eerder gerealiseerde aanbouw op de eerste verdieping van hetzelfde type woning 
op Malta 59 is. 

 
 

 

        
Achtergevel bestaand                                          Achtergevel nieuw 
Bron: Ibelings Van Tilburg Architecten. 

 
  



Van Goghstraat 5 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakopbouw 
zaaknummer:  2022-015851 
welstandsgebied: 4 Dorp 
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 architect licht het plan toe. De voorgestelde dakopbouw is conform de vergunde 

dakopbouw aan de Van Goghstraat 27 en 29 (vergunning WB20180331). 
- De stadsbouwmeester adviseert negatief over het plan, omdat de kleur en de 

aansluiting op de bestaande gevel niet hetzelfde zijn als bij Van Goghstraat 27 en 29. 
- Om de bezwaren weg te nemen adviseert de stadsbouwmeester: 
1. De kunststof bekleding exact dezelfde zandkleur, en de vensters dezelfde lichte kleur 

als Van Goghstraat 27 en 29 te geven; 
2. De achter- en zijgevel minimaal 200 mm terug te leggen, waarbij de oorspronkelijke 

daklijst dient door te lopen net als bij Van Goghstraat 27 en 29; 
3. Geen roosters in de vensters aan te brengen en hiervoor een andere oplossing te 

zoeken die niet in het zicht is. 
 
 

 
 

 
 

 
Nieuwe situatie voor- en achtergevel 
Bron: architectenbureau Gerrit van der Vijver Leiderdorp 

   



 
Van Goghstraat 7 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakopbouw 
zaaknummer:  2022-015856 
welstandsgebied: 4 Dorp 
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 architect licht het plan toe. De voorgestelde dakopbouw is conform de vergunde 

dakopbouw aan de Van Goghstraat 27 en 29 (vergunning WB20180331). 
- De stadsbouwmeester adviseert negatief over het plan, omdat de kleur en de 

aansluiting op de bestaande gevel niet hetzelfde zijn als bij Van Goghstraat 27 en 29. 
- Om de bezwaren weg te nemen adviseert de stadsbouwmeester: 
1. De kunststof bekleding exact dezelfde zandkleur, en de vensters dezelfde lichte kleur 

als Van Goghstraat 27 en 29 te geven; 
2. De achter- en zijgevel minimaal 200 mm terug te leggen, waarbij de oorspronkelijke 

daklijst dient door te lopen net als bij Van Goghstraat 27 en 29; 
3. Geen roosters in de vensters aan te brengen en hiervoor een andere oplossing te 

zoeken die niet in het zicht is. 
 
 
  

 

 

 
 

 
Nieuwe situatie 
Bron: architectenbureau Gerrit van der Vijver Leiderdorp 

 
 
 
 
 
  



Van Goghstraat 9 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakopbouw 
zaaknummer:  2022-015875 
welstandsgebied: 4 Dorp 
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 architect licht het plan toe. De voorgestelde dakopbouw is conform de vergunde 

dakopbouw aan de Van Goghstraat 27 en 29 (vergunning WB20180331). 
- De stadsbouwmeester adviseert negatief over het plan, omdat de kleur en de 

aansluiting op de bestaande gevel niet hetzelfde zijn als bij Van Goghstraat 27 en 29. 
- Om de bezwaren weg te nemen adviseert de stadsbouwmeester: 
1. De kunststof bekleding exact dezelfde zandkleur en de vensters dezelfde lichte kleur 

als Van Goghstraat 27 en 29 te geven; 
2. De achter- en zijgevel minimaal 200 mm terug te leggen, waarbij de oorspronkelijke 

daklijst dient door te lopen net als bij Van Goghstraat 27 en 29; 
3. Geen roosters in de vensters aan te brengen en hiervoor een andere oplossing te 

zoeken die niet in het zicht is. 
 
 

 
 

 
 

 
Nieuwe situatie 
Bron: architectenbureau Gerrit van der Vijver Leiderdorp 

 
  



Parkdreef 199 A (vooroverleg) 
omschrijving:   Het realiseren van 9 grondgebonden woningen 
zaaknummer:  2022-015776 vooroverleg 
welstandsgebied: 9 Seghwaert 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
   
Conclusie : In principe akkoord (IPA) onder voorwaarden, zie Opmerkingen. Het plan voldoet op 

hoofdlijnen in principe aan redelijke eisen van welstand.  

 
Motivering : Het plan voldoet in principe onder voorwaarden aan de criteria van het door de raad 

vastgestelde beleid. De architectonische uitwerking en het kleur- en materiaalgebruik 

zijn voldoende hoogwaardig. 

Opmerkingen : - Het plan is eerder behandeld in de vergadering van de stadsbouwmeester op 13-01-
2022. Naar aanleiding van dit advies, dat negatief was, is het plan aangepast onder 
andere wat de erfafscheidingen aan de Parkdreef en de Vissendreef en het parkeren 
op het binnenterrein betreft. 

-  De stadsbouwmeester adviseert in principe positief over het plan, omdat het plan op 
een goede wijze is aangepast. De erfafscheidingen zijn nu voldoende aangepast en op 
het parkeerterrein aan de binnenzijde is voldoende ruimte gecreëerd. Ook de andere 
opmerkingen van de stadsbouwmeester zijn in het voorgestelde plan voldoende 
meegenomen. 

 
 

 
 

 
 

  
3D impressie van nieuwe situatie voor- en achtergevel. 
Bron: Venster architecten. 

   



 
 
Lichtgroen 19 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakopbouw aan de achterzijde woning 
zaaknummer:  2022-014776 
welstandsgebied: 11 Rokkeveen 
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 is onvoldoende hoogwaardig, verzorgd en afgestemd op 
de bestaande woning en de omgeving. 
De verhoudingen van de ramen in de opbouw detoneren ten opzichte van de 
achtergevelcompositie. Deze gevel is ook goed zichtbaar vanaf de openbare weg. 
 

Opmerkingen : Om de bezwaren weg te nemen adviseert de stadsbouwmeester de ramen meer in 
verhouding te brengen met de bestaande ramen van de eerste verdieping, zoals dat bij 
de buren is gerealiseerd. 
   

 

   
Achtergevel bestaand                              Achtergevel nieuw 
Bron: H. Lindhout. 

 
 

  



Bitterzoetvaart 13   
omschrijving:   Het plaatsen van een dakopbouw 
zaaknummer:  2022-014797 
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 : Dit betreft een trendsetter voor een dakopbouw voor vergelijkbare woonblokken in deze 
buurt. 

 

 
 

    
Voorgevel bestaand            Voorgevel nieuw 
Bron: Boswerger architecten. 

 

   



Mauritius 12 (legalisatie)   
omschrijving:   Het plaatsen van looproosters op het voordakvlak 
zaaknummer:  2022-014783 
welstandsgebied: 12 Oosterheem 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 

Niet behandeld, omdat de activiteit vergunningvrij is. 
 
 

  



 

Azaleapark 28 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakopbouw op de woning 
zaaknummer:  2022-015008 
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. 
De hemelwaterafvoeren met een schuin verloop zijn detonerend en onnodig. Daarnaast 
ontbreken de details van het hekwerk.  
 

Opmerkingen : Om de bezwaren weg te nemen adviseert de stadsbouwmeester het volgende:  
1. De hemelwaterafvoer recht uit te voeren. 
2. De details van het hekwerk aan te leveren: hierbij gaat het met name om de 

aansluiting op de bestaande gevel.  
 

 

    
Situatie bestaand                                         Situatie nieuw 
Bron: Webuild4you. 

 

  



    
 
Azaleapark 26  
omschrijving:  Het plaatsen van een dakopbouw op de woning 
zaaknummer:  2022-015011 
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. 
De hemelwaterafvoeren met een schuin verloop zijn detonerend en onnodig. Daarnaast 
ontbreken de details van het hekwerk.  
 

Opmerkingen : Om de bezwaren weg te nemen adviseert de stadsbouwmeester het volgende: 
1. De hemelwaterafvoer recht uit te voeren; 
2. De details van het hekwerk aan te leveren: hierbij gaat het met name om de 

aansluiting op de bestaande gevel.  
 

Akkoord, niet 

strijdig met 

redelijke eisen 

van welstand.  

 

 

 

   
Situatie bestaand                                         Situatie nieuw 
Bron: Webuild4you. 

 
  



 
 

Pontilijn 30 (aangepaste tekeningen) 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning 
zaaknummer:  2022-015238 
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 : Het plan is aangepast conform het advies van de stadsbouwmeester van 10-02-2022.   
 

 

 

          
Bestaande voorgevel                          Nieuwe voorgevel 
Bron: Kozijntotaalservice. 

   



 
 
 
 
 
Andoornvaart 29 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde woning 
zaaknummer:  2022-015244 
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 .  
De breedte van de dakkapel overschrijdt de maximale breedte van 70% van het dakvlak 
en in hoogte de maximale hoogte van 50% ten opzichte van het dakvlak. 
In de detaillering ontbreekt de maatvoering van het boeiboord. 
 

Opmerkingen : Om de bezwaren weg te nemen adviseert de stadsbouwmeester het volgende: 
1. De breedte en hoogte van de dakkapel dient te worden aangepast aan de maximaal 

toegestane maat. De maximale breedte van de dakkapel dient 70% van 5400 mm = 
3780 mm te zijn en wordt met 170 mm overschreden. De maximale hoogte dient 
50% van 3100 mm = 1550 mm te zijn en wordt met 150 mm overschreden. 

2. Het boeiboord dient maximaal 250 mm hoog te zijn.   
 

 

 
Bron: HIJ & FL GRAVE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
Tjalkwerf 23    
omschrijving:   Het plaatsen van een aanbouw voor de voorgevel 
zaaknummer:  2022-015246 
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 stadsbouwmeester adviseert positief over het plan, omdat op Tjalkwerf 5, een 
soortgelijke woning, reeds eerder dezelfde aanbouw uitgevoerd. De zichtbaarheid vanaf 
de openbare weg is beperkt. 

 
 

 

  
Bestaand                                                              Nieuw 
Bron: Bouwkundig tekenbureau PISO BV. 

   



 
Machtildahof 6 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde woning 
zaaknummer:  2022-015359 
welstandsgebied: 11 Rokkeveen 
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.  
De afstand tot van bovenkant dakkapel tot bovenkant nok dient minimaal 500 mm te zijn 
en is nu op tekening 250 mm. 
 

Opmerkingen : Om de bezwaren weg te nemen adviseert de stadsbouwmeester de afstand van de 
bovenkant van de dakkapel tot de nok 500 mm te laten zijn. 
 

 

 

         
Bestaand                                                             Nieuw 
Bron: Verlaan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
Schepenenveld 6 
omschrijving:   Het plaatsen van verlichte gevelreclame 
zaaknummer:  2022-015639 
welstandsgebied: 5 Palenstein 
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 afmeting is te hoog volgens de puienreclame richtlijnen Palenstein. 
 

Opmerkingen : Om de bezwaren weg te nemen adviseert de stadsbouwmeester de hoogte van de 
letters maximaal 450 mm te laten zijn; dit is 50% van de hoogte van het bovenlicht.   

 

 

 
Bron: Den Hollander Bouwadvies en ontwerp. 

 

  



Snoeksloot 49 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel aan de achtergevel 
zaaknummer:  2022-015734 
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 : Geen.   
 

 

   
Bron: Kozijntotaalservice. 

 

  



 
 
 
Pauwenveld 46 
omschrijving:  Het vervangen van de dakkapel door een grotere dakkapel op het voordakvlak 

van de woning 
zaaknummer:  2022-015743 
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 : Geen.   
 

 

   
Bron: Kamphuis bouwconsultancy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
Algengroen 10 
omschrijving:  Het vergroten en het verbouwen van een kantoorpand naar 4 woningen  
zaaknummer:  2022-015969 
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. 
 

Opmerkingen : Geen.   
 

 

 
3D impressie 
Bron: DRAWINQ. 

  
 
  

 
 
  


