
        
 
 
 
                

 
Verslag van de vergadering van de stadsbouwmeester op 30 juni 2022. 
 
 

 
 
  
Zegwaartseweg 144A  
omschrijving:   Het bouwen van een woning 
zaaknummer:  2022-056332 
welstandsgebied: 3 Historische linten 
welstandsniveau: Intensief 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, maar de materialisering kan nog beter passend bij het landschap worden 
gemaakt. 
 

  
Opmerkingen : -Het plan is eerder behandeld in de vergadering van de stadsbouwmeester op 02-06-

2022 en heeft toen een negatief advies gekregen.  
- Naar aanleiding van dit advies is het plan aangepast: de vormgeving en plaatsing is 
gehandhaafd, maar de woning heeft meer het volume van een schuurwoning gekregen. 
- De stadsbouwmeester adviseert in principe positief over het plan, de sfeer en toon zijn 
nu goed, maar heeft de volgende opmerkingen: 
1. Het ontwerp kan nog meer alzijdig ontwerp worden gemaakt, gebaseerd op de 
oervorm van een schuur. 
2. Het overdekt terras moet meer meedoen met het ontwerp. 
3. Geadviseerd wordt voor de bekleding van de buitenwanden onbehandeld gekookt 
hardhout te nemen om het onderhoud tot een minimum te beperken en daarom op te 
passen met zwart geschilderwerk. 
4. Geadviseerd wordt de pijpen en dergelijke goed weg te werken, zodat de hoofdvorm 
overeind blijft. 

 

 

 
Impressie 
Bron: RED B Architects 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vletkade 13  
omschrijving:   Het plaatsen van een dakopbouw 
zaaknummer:  2022-058429 
welstandsgebied: 8 De Leyens 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
  
Conclusie : Niet akkoord, strijdig met redelijke eisen van welstand.  

 
Motivering : Het plan 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 op de omgeving. 

  
Opmerkingen : -De stadsbouwmeester adviseert negatief over het plan, omdat een drie bouwlagen 

hoge bebouwing te massaal is ten opzichte van het straatprofiel en de eenheid van de 
buurt verstoort. Bovendien is het moeilijk het nieuwe metselwerk op het bestaande fraai 
aan te sluiten. 
- Om de bezwaren weg te nemen adviseert de stadsbouwmeester op de tweede 
verdieping een schuin dakvlak toe te passen conform de bebouwing aan de overzijde 
van de straat. Hierdoor wordt beter aangesloten op de typologie, de maat en de schaal 
van de bebouwing van de buurt.  
 

Suggestie : Om een goede overgang tussen het bestaande en nieuwe metselwerk in de zijgevel te 
creëren zou een horizontale sierband van donkere baksteen kunnen worden 
aangebracht. 

 
  
 

 

      
Bestaande voorgevel                        Nieuwe voorgevel 
Bron: RoAn Bouwvergunningen en advies 

   
 
 

  



 
Molenstraat 8 (aangepast)   
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel 
zaaknummer:  2022-057631 
welstandsgebied: 4 Dorp 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
   
   

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

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

vastgestelde beleid voor dakkapellen. De bezwaren betreffen ondermeer het volume met 
betrekking tot de hoofdvorm.  
De dakkapel voldoet als voorgesteld niet aan de algemene criteria en de aanvullende 
criteria in de gebiedsbeschrijvingen en er wordt niet voldaan aan de sneltoetscriteria 
voor dakkapellen. 
Bij de sneltoetscriteria voor dakkapellen staat ondermeer het volgende vermeld: 
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). 

Er wordt niet voldaan aan: 
- 2.5.: Er resteert onvoldoende maat boven en onder de dakkapel: er dient minimaal 0.5 
meter dakvlak aan de boven- en de onderkant aanwezig te zijn. 
- 3.1.: De hoogte van de dakkapel is meer dan 50% van de hoogte van het dakvlak. 

  
Opmerkingen : -Het plan is eerder behandeld in de vergadering van de stadsbouwmeester van 09-06-

2022 en heeft toen een negatief advies gekregen. 
- De stadsbouwmeester adviseert negatief over het aangepaste plan, omdat de dakkapel 
niet voldoet aan de sneltoetscriteria voor dakkapellen, zie Motivering, en onvoldoende 
rekening houdt met het karakter van de straat die onderdeel uitmaakt van het oude dorp 
van Zoetermeer. 
- Om de bezwaren weg te nemen adviseert de stadsbouwmeester de volgende opties:  
1. de dakkapel substantieel smaller uit te voeren conform Molenstraat 11 met een plat 
dak en een maximale breedte van 2200 mm, of: 
2. de dakkapel uit te voeren met de maximaal mogelijke breedte (70% van de breedte 
van het dakvlak) van 3700 mm met een schuin dak (aangekapt) conform de bestaande 
dakkapel. 
 

 

 

    
Bestaande voorgevel                        Nieuwe voorgevel 
Bron: V&D.nl 

 
 
 

  



 
Tjotterkade 83 (aangepast) 
omschrijving:   Het plaatsen van uitbouw en dakkapel  
zaaknummer:  2022-051168 
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 het plan is aangepast  
conform het advies van de stadsbouwmeester van 16-06-2022.   

  
 

 
 

 
Nieuwe voorgevel                                                         Nieuwe achtergevel 
Bron: Vision Architecture 

 
 
  



Kelvinstraat 1 
omschrijving:  Het uitbreiden van een restaurant, plaatsen van nieuwe gevelreclame, 

uitbreiden van het parkeerterrein en de bestaande in-en uitrit veranderen 
(McDonald's) 

zaaknummer:  022-056859 
welstandsgebied: 14 Snelweg, Hoofdwegenstructuur, Randstad Rail 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid 
  
   
Conclusie : Akkoord, niet strijdig met redelijke eisen van welstand.  

 
Motivering : Het bouwplan en de reclame voldoet aan de criteria van het door de raad vastgestelde 

beleid en de Reclamenota 2019.  
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 02-06-2022.   
 

 

 

 
Bron: TROVIS Architectuur 

 
  

  



    
 
Pelschans 61 
omschrijving:   Het vergroten van een dakopbouw 
zaaknummer:  2022-056866 
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 : De stadsbouwmeester adviseert positief over het plan, omdat een dergelijke vergroting 
van de dakopbouw reeds eerder bij buurpanden zijn vergund en gerealiseerd.    

 
  

 

     
Doorsnede bestaand                              Doorsnede nieuw 
Bron: Sigma Bouw Advies 

 
  

 
  

 
  



 
 
Wildenberg 43  
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak 
zaaknummer:  2022-056979 
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.  
De dakkapel voldoet als voorgesteld niet aan de algemene criteria en de aanvullende 
criteria in de gebiedsbeschrijvingen en er wordt niet voldaan aan de sneltoetscriteria 
voor dakkapellen. 
Bij de sneltoetscriteria voor dakkapellen staat ondermeer het volgende vermeld: 
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). 

Er wordt niet voldaan aan: 
2.5.: Er resteert onvoldoende maat boven de dakkapel: er dient minimaal 0.5 meter 
afstand ten opzichte van de nok te zijn. 
3.1.: De hoogte van de dakkapel is meer dan 50% van de hoogte van het dakvlak: de 
dakkapel mag maximaal ongeveer 1650 mm hoog zijn. De dakkapel is niet precies 
gemaatvoerd, maar is hoger dan 1750 mm.  

 
Opmerkingen : Om de bezwaren weg te nemen adviseert de stadsbouwmeester: 

1. De dakkapel maximaal 1650 mm hoog te laten zijn; 
2. Minimaal 500 mm afstand tot de nok te houden. 

   

 

   
Bron: Bogaerds architecten ingenieurs 

 
 
  



   
Ahornzoom 12  
omschrijving:   Het uitbreiden van de tweede verdieping 
zaaknummer:  2022-057011 
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 stadsbouwmeester adviseert positief over het plan, omdat de uitbreiding op de 
tweede verdieping past bij de reeds eerder vergunde uitbouwen bij soortgelijke  
woningen in de buurt.    

 

 

    
Achtergevel bestaand                   Achtergevel gewijzigd 
Bron: Hogendoorn adviesburo 

 
 
  



 
 
Buizerdveld 66    
omschrijving:   Het plaatsen van een carport op eigen terrein 
zaaknummer:  2022-057055 
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 : De stadsbouwmeester adviseert positief over het plan, omdat het plan voor de carport is 
aangepast conform het advies van 13-03-2022.   

 
 

 

 
Bron: dossier aanvraag. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Perengaarde 4 
omschrijving:  Het vervangen van een dakkapel op het achterdakvlak (meer dan 1m van 

dakvoet) 
zaaknummer:  2022-057085 
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 : De stadsbouwmeester adviseert positief over het plan, omdat het een vervanging is van 
een bestaande dakkapel en de afwijking gering is ten opzichte van de vergunningsvrije 
welstandstoets.    

 

 

     
Bestaand                                Nieuw 
Bron: Sander Schrijver bouwkundig ontwerp 

    
 
  

  
  



 
 
 
 
 
 
 
Fregatwerf 5   
omschrijving:  Het vervangen van de houten kozijnen voor kunststof kozijnen in de voorgevel 
zaaknummer:  2022-057132 
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 

bestaande compositie van het kozijn met het kleine draaideel is karakteristiek voor de 
voorgevel. 
 

Opmerkingen : De stadsbouwmeester adviseert de huidige indeling van het kozijn te respecteren en  
deze niet te wijzigen.   

 
 

 

 
Bron: Dossier aanvraag. 

 
 
  

  



 
Frankrijklaan 29 
omschrijving:  Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning  
zaaknummer:  2022-057134 
welstandsgebied: 2 Centrum 
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 dakkapel voldoet wat de breedte betref. De breedte mag maximaal 70% van het 
dakvlak (7500 mm) is 5250 mm bedragen. 
 

Opmerkingen : Om de bezwaren weg te nemen adviseert de stadsbouwmeester de dakkapel in de  
breedte aan te passen naar 5250 mm.    

 
 

 

      
Bestaande voorgevel                   Nieuwe voorgevel 
Bron: Dakkapel.nl 

 
  

  



 
 
Bernhardstraat 15    
omschrijving:  Het plaatsen van een uitbouw en dakopbouw achterzijde van de woning 
zaaknummer:  2022-052577 
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. 
 

Opmerkingen : De stadsbouwmeester heeft zorgvuldig naar het plan gekeken. Alhoewel deze  
uitbreiding voor deze locatie een schaalvergroting in het binnengebied inhoudt, past het  
binnen de kaders van het bestemmingsplan.    

 
 

 

 
Nieuwe zijgevel 
Bron: Molleman 

 
  

  



 
 
 
 
 
Lichtgroen 9 
omschrijving:   Het plaatsen van een dak-uitbouw en een dakterras 
zaaknummer:  2022-057098 
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 stadsbouwmeester adviseert positief over het plan, omdat een vergelijkbare  
uitbreiding van een dakopbouw eerder is gerealiseerd bij Lichtgroen 17.  

 
 

 

    
Nieuwe voorgevel               Nieuwe achtergevel                 Nieuwe doorsnede 
Bron: Van den Oever Bouwadvies 

 
 
  

  



 
 
Nansenrede 5 
omschrijving:   Het renoveren van de gevel en vervanging van kozijnen en isolatie 
zaaknummer:  2022-058037 
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 : Geen. 
 

 

 
Bron: dossier aanvraag 

 
  

  



 
Kaaskenswater 4 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakopbouw aan de voor- en achterzijde van de 

woning 
zaaknummer:  2022-058479 
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.  

 
Opmerkingen : Om de bezwaren weg te nemen adviseert de stadsbouwmeester de indeling van de  

opbouw preciezer af te stemmen op de pui-indeling van de eerste verdieping, zoals ook  
in het eerdere advies van 16-06-2022 is geformuleerd. 

 

 

       
Voorgevel bestaand                  Voorgevel nieuw 
 

       
Achtergevel bestaand                   Achtergevel nieuw 
Bron: Dakkapel.nl  

 

 


