
        
 
 
 
                

Verslag van de vergadering van de stadsbouwmeester op 9 december 2021. 
 
Via Microsoft Teams en/of per email 
 
Aanwezig: 
 
Dhr. ir. R.G. Knappers Stadsbouwmeester Zoetermeer, voorzitter 

erfgoedcommissie Zoetermeer 
Dhr. ir. M. Enderman Restauratiearchitect, lid 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 

 
 

 
Ruseschans 33    
omschrijving:   Het wijzigen van bestaande pui voorgevel 
zaaknummer:  2021-005068 
welstandsgebied: 10 Noordhove 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
Bezoekers : Mevr. R. Zonneveld Eigenaar  

Dhr. J. Huurman Architect, architectenbureau Huurman 
 
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 onvoldoende 
hoogwaardig en verzorgd en afgestemd op de bestaande woning en de omgeving. 

 
Opmerkingen : -De voorgestelde pui-indeling en ventilatieroosters verstoren te veel de oorspronkelijke, 

rustige gevelindeling. Ook wordt de transparantie van de gevel naar de straat toe voor 
een belangrijk deel te niet gedaan. 
-Om de bezwaren weg te nemen adviseert de stadsbouwmeester het volgende: 
1. De verticale regels moeten de boventoon blijven voeren. Daarom dienen de 
middendorpel terugliggend te worden uitgevoerd en in een antraciet kleur. De 
middendorpel mag geen onderdeel van het ritme van de stijlen worden. 
2. Er dienen geen roosters in de ramen te worden toegepast. 
 
 

  
Bron: Architectenbureau Huurman 

 



Monumenten/erfgoedadvies 
    
Zegwaartseweg 43 A Monument 
omschrijving:  herbestemming schuur tot woning en nieuwe aanbouw 
zaaknummer  2021-004522 
welstandsgebied: 3 Historische Linten 
welstandsniveau:  intensief welstandsbeleid 
status pand:  gemeentelijk monument 

 

Conclusie : Aangehouden. Het plan voldoet nog niet als voorgesteld aan de eisen van de 

Erfgoedverordening, de Wabo en het gemeentelijk beleid, zie Opmerkingen. 

 
Motivering : Het bouwplan voldoet nog niet aan de criteria van het door de raad vastgestelde beleid. 

De monumentale waarden worden in beperkte mate geschaad. De erfgoedcommissie 
adviseert in principe positief over het plan, maar ziet graag het plan op een aantal 
punten aangepast, zie Opmerkingen. 

 

Opmerkingen : - Het plan is behandeld in de vergadering van de erfgoedcommissie van 9 
september 2021 en is toen aangehouden, omdat het plan op een aantal punten 
moest worden aangepast. 

- De erfgoedcommissie heeft waardering voor de verdere uitwerking van het plan 
- Ook nu houdt de erfgoedcommissie het plan aan, omdat er nog een aantal 

punten, met name details, moeten worden aangepast of verder uitgewerkt: 
1. De nok- en goothoogte van de nieuwbouw zijn akkoord. 
2. De dakvensters in de monumentale bijschuur liggen 75 mm hoger dan de 

pannen. De erfgoedcommissie gaat hier niet mee akkoord, omdat het aanzien 
van de monumentale schuur hierdoor wordt geschaad, juist vanwege de grootte. 
Geadviseerd wordt een merk dakvensters te gebruiken dat bedoeld is voor leien, 
zoals bijvoorbeeld Cast PMR, omdat deze in de pannen liggen. 

3. De dakvensters dienen te worden uitgelijnd met de pannen en zoveel mogelijk 
midden tussen de spanten komen te liggen. Dit kan worden bepaald tijdens het 
werk en wordt als voorwaarde in de vergunning opgenomen. 

4. Voor de achterzetramen van de stalvensters wordt geadviseerd een simpel 
stalen draairaam te maken dat wegvalt in de voorzetwand. 

5. Voor de gevelbekleding van de nieuwbouw wordt Corian voorgesteld. De 
commissie heeft waardering voor de uitwerking, maar ziet graag bewijs 
tegemoet dat Corian zich goed houdt op de lange termijn. De commissie vraagt 
aandacht voor de houdbaarheid van de kleur en het materiaal van Corian. Ook 
wordt aandacht gevraagd voor de hoeken. 

6. De commissie vraagt het aantal materialen voor de nieuwbouw tot een minimum 
te beperken: er is nu sprake van drie materialen, namelijk aluminium lamellen, 
Corian gevels en kap en PV-panelen. 

7. De commissie adviseert positief over het plaatsen van haag tussen de 
Zegwaartseweg en de gevel van de bijschuur om de kans op graffiti te 
beperken. 

 
 
  

 

 

 



 

 

Bron: RoosRos architecten 

 
 
 
 
  



Beijerland 32 en 33  
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 
 
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 onvoldoende 
hoogwaardig en verzorgd en afgestemd op de bestaande woningen en de omgeving. De 
beide woningen maken onderdeel van het zogenaamde Pleintjesplan, een buurt met een 
hoge cultuurhistorische waarde. Met name het ensemble van de pleintjes is daarin 
belangrijk. De kleurstelling en voorgestelde ingrepen wijken te veel af van de 
oorspronkelijke kleurstelling en opzet. 
 

 
Opmerkingen : - Het Pleintjesplan is een buurt die in de jaren 1968-1972 naar ontwerp van architect Leo 

de Jonge is aangelegd en een voorbeeld van experimentele woningbouw uit de periode 
Post 65 en het tweede woonerf in Nederland is. 
-Het plan is de borstwering in de voorgevel weg te halen en de luifel van de carport over 
de lengte van de voorgevel deels door te trekken. 
-De stadsbouwmeester adviseert negatief over het plan, omdat het totaalbeeld van de 
buurt geschaad wordt. De volgende onderdelen wijken te veel af van het bestaande 
ensemble: 

- De doorgetrokken luifel boven het woonkamerraam; 

- De verwijderde borstwering bij het woonkamerraam; 

- De pui-indeling op de eerste verdieping: de draairamen zijn te breed; 

- De uitvoering van de boeiboorden en de kozijnen op de begane grond in de 

zwarte kleur RAL 9005. 

-Geadviseerd wordt plan op de volgende manier aan te passen: 
1. De borstwering dient te worden teruggebracht en op de oorspronkelijke hoogte te 
worden geplaatst. 
2. De luifel mag niet worden doorgetrokken boven de raampartij op de begane grond; 
3. Het boeiboord dient conform bestaand te worden uitgevoerd; 
4. De kleurstelling dient conform de oorspronkelijke kleurstelling te zijn. 
-De bijkeukendeur mag worden vervangen door een glazen paneel. 
 
 

 

 

 
Beijerland 32 en 34 nieuwe toestand. Bron: aanvraag dossier 

   
  



 
Anjeliertuin 5 
omschrijving:   Het vervangen en aanpassen van voorgevelkozijnen 
zaaknummer:  2021-005067 
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 Alhoewel het kozijnhout op de detaillering foutief zijn aangegeven, is de 
voorgestelde kozijnkeuze akkoord.  

 

 
Bron: Build Consult 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Cyprus 61  
omschrijving:   Het bouwen van een garage naast de bestaande woning 
zaaknummer:  2021-005082 
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 garage vormt een mooie combinatie met de bestaande woning.   
 
  

 

            
Bron: Studio Gers 

 
 
 
 
 
  



Linieschans 12    
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde 
zaaknummer:  2021-005090 
welstandsgebied: 10 Noordhove 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
   
 

Conclusie Niet Akkoord, het bouwplan voldoet niet als voorgesteld aan redelijke 

eisen van welstand 
 

Motivering De 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 minimumafstand 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. 

 

Opmerking De dakkapel is te hoog geplaatst: er is geen 0,5 m dakvlak boven de 
dakkapel. 
Om de bezwaren weg te nemen zou de dakkapel ca. 0,3 m lager geplaatst 
kunnen worden in het dakvlak. 



 

   
Bron: MAD Modeling and Design 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Toscaschouw 2 
omschrijving:   Het plaatsen van dakkapellen aan de voor- en achterzijde woning 
zaaknummer:  2021-005116 
welstandsgebied: 8 De Leyens 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 

 
   
Conclusie : Niet Akkoord, het bouwplan voldoet niet als voorgesteld aan redelijke eisen van 

welstand 

 
 De 4200 mm brede dakkapellen voldoen 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 
minimumafstand 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. 

 
Opmerkingen De dakkapellen zijn volgens deze criteria te breed. Volgens de criteria zou de 

dakkapellen maximaal de breedte van 70% van 5565 mm = 3900 mm mogen hebben.  
Geadviseerd wordt deze maat aan te houden. 

 
 

 

 
Bron: Hollandia Dakkapellen 



 
Bron: Hollandia Dakkapellen 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Fumahout 7   
omschrijving:  Het plaatsen van een dakopbouw op de tweede verdieping van de woning 
zaaknummer:  2021-005141 
welstandsgebied: 11 Rokkeveen 
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. 
Vergelijkbare dakopbouwen zijn het rijtje zijn reeds uitgevoerd. 
 

 
 
 

   
Bron: Meijer & Van Eerden Architectenbureau 

 
 
 
 

  



Slootdreef 68 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning 
zaaknummer:  2021-005152 
welstandsgebied: 9 Seghwaert 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
   
   
Conclusie  Niet Akkoord, het bouwplan voldoet niet als voorgesteld aan redelijke eisen van 

welstand 

 
Motivering De hoog geplaatste 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. 

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. 

 
Opmerkingen De overige dakkapellen in deze straat zijn op de eerste verdieping gepositioneerd.  

Om de bezwaren weg te nemen wordt geadviseerd deze dakkapel ook op de eerste 
verdieping te plaatsen. 

 

 

    
Bron: MS Design & Afbouw, bouwkundig teken en adviesbureau 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



Andoornvaart 35    
omschrijving:   Het plaatsen van een aanbouw met een dakterras, achterzijde  

en het vergroten kozijn voorzijde 
zaaknummer:  2021-005157 
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. 
 

 
 
 

 

 
Voorgevel bestaand                            Achtergevel bestaand 

 
 

 
Voorgevel nieuw                                  Achtergevel nieuw 

 
Bron: Oosterwijk ontwerp en bouwkunde 

 
 
 
 
  



Wiltonstraat (Kavel ZWD01 E 2380 links naast)  
omschrijving:   Het aanleggen nieuwe in- uitrit en plaatsen schuifhek 
zaaknummer:  2021-005159 
welstandsgebied: 13 Kantoor- en bedrijventerrein 
welstandsniveau: Luw 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: Buro Ruijs 

 
 
 
 
  



Schepenenveld 46 
omschrijving:   Het aanpassen van de winkel entree 
zaaknummer:  2021-005170 
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. 
 

 

 

 
Bron: LEVS Architecten 

 
 
 
 
  



Mahlerrode 38 
omschrijving:   Het wijzigen van kozijnen 
zaaknummer:  2021-005011 
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 woningen en de omgeving. 
 

Opmerkingen : De overige woningen hebben de kozijn wijzigingen recent al vergund gekregen, zie 
omgevingsvergunning nummer 2021-002086. 

 
 

 
Bron: Ploeg kozijnen 
 

 
 
 
 
  



Salamandersloot 34 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakopbouw aan de achterzijde woning 
zaaknummer:  2021-005173 
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. 
 

 
 

    
Bron: Timmerbedrijf C. Bos 
 

 
 
  



Mahatma Gandhisingel 70 (gewijzigde tekening) 
omschrijving:   Het plaatsen van damwand 
zaaknummer:  2021-005050 
welstandsgebied: 11 Rokkeveen 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
   
Conclusie : Akkoord, niet strijdig met redelijke eisen van welstand.  

 
Motivering : Het gewijzigde 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 18-11-2021. 
 
 

 
Bron: aanvraagdossier 

 
 
 
  


