
        
 
 
 
                
 
Verslag van de vergadering van de stadsbouwmeester op 10 november 2022. 
 
De plannen zijn digitaal behandeld. 
 
Dhr. ir. R.G. Knappers Stadsbouwmeester Zoetermeer, voorzitter 

erfgoedcommissie Zoetermeer 
Mevr. drs. M. Panman Secretaris stadsbouwmeester & adviseur erfgoed en 

ruimtelijke kwaliteit, gemeente Zoetermeer 
 
 
Mariaplaats 4    
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning 
zaaknummer:  2022-097943 
welstandsgebied: 5 Driemanspolder 
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 architectonische uitwerking en het kleur- en materiaalgebruik zijn onvoldoende 
hoogwaardig en verzorgd en afgestemd op de bestaande woning en de omgeving. 
Het bouwplan voldoet niet aan de sneltoetscriteria voor dakkapellen. 
Bij de sneltoetscriteria voor dakkapellen aan de voorzijde 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. 
 
Met deze dakkapel wordt niet aan voldaan aan het criterium 3.2. De dakkapel is breder 
dan de maximaal toelaatbare breedte vanuit de sneltoetscriteria. 



De aanvang van de dakkapel aan de voorzijde ligt bovendien lager dan de overige 
dakkapellen. Dit geeft een rommelige aanblik. 
 

Opmerkingen : Om de bezwaren weg te nemen adviseert de stadsbouwmeester het volgende: 
1. De maximale breedte, die aangehouden dient te worden van de dakkapel is 

70% van de breedte van het dakvlak = 4340 mm.  
2. De dakkapel dient aan de onderzijde op dezelfde hoogte te komen liggen als de 

reeds aanwezige dakkapellen in het bouwblok. 
 
 

 
Bron: MAD Modeling and Design 

 
 
  

 
 
  



Limbahout   
omschrijving:  Het vervangen van een vlonder 
zaaknummer:  2022-098316 
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 omgeving. 

  
 
 

 
Bron: haasnoot bruggen 

 
 

 
Opmerkingen : Geen. 

  



 
Spieringsloot    
omschrijving:   Het vervangen van een vlonder 
zaaknummer:  2022-098320 
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 omgeving. 
 

Opmerkingen : Geen. 
 
 

 
Bron: haasnoot bruggen 

 
 
 

 
  



 
Vuurdoornpark 1    
omschrijving:   Het plaatsen van een aanbouw 
zaaknummer:  2022-098383 
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.    
 
 

     
Bestaande voorgevel                                                          Gewijzigde voorgevel 
Bron: Constructie Adviesbureau 

 

 
  

 
  



 
Amundsenrede 50 (aangepast) 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel   
zaaknummer:  2022-098440 
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 : Het plan is aangepast conform het advies van de stadsbouwmeester van 22-09-2022.  
 
 

  
Bron: TNA Bouwkundig tekenaar                             Gewijzigde voorgevel 

 
 
  

 
  



Tjotterkade 22 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak   
zaaknummer:  2022-098490 
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 : Het plan is aangepast conform het advies van de stadsbouwmeester van 01-09-2022.  

 
 
 

 
Bron: Studio Spijkerkoppen 

 
 
  

 
  



Van Wijngaardenstraat nabij 14  
omschrijving:   Het renoveren van vierenzeventig woningen   
zaaknummer:  2022-097850 
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 en afgestemd op de bestaande woningen en de omgeving. 
 

Opmerkingen : Het plan is meerdere keren behandeld geweest en nu is aangepast conform het advies  
van de stadsbouwmeester van 13-10-2022.   

 
 

 
Bron: A3 Architecten 

 
 

 
  



 
Rakkersveld 192 
omschrijving:   Het plaatsen van een handelsreclame (Heineken)   
zaaknummer:  2022-098729 
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 reclamebeleid.  

 
Opmerkingen : Een lichtreclame-uiting wordt altijd getoetst aan de Richtlijnen lichthinder.   

 
 

  
Bron: SUPERNEON Lichtreklame b.v. 

 
 
  

 



    
 
Johan Wagenaarrode 51   
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning   
zaaknummer:  2022-098894 
welstandsgebied: 7 Buytenwegh 
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 dakkapellen 

beleid.  
De architectonische uitwerking is onvoldoende hoogwaardig en verzorgd en afgestemd 
op de bestaande woning en de omgeving. 
Het bouwplan voldoet niet aan de sneltoetscriteria voor dakkapellen. 
Bij de sneltoetscriteria voor dakkapellen aan de voorzijde 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. 
Met deze dakkapel wordt niet aan voldaan aan het criterium 3.2. De dakkapel is breder 
dan de sneltoetscriteria voor dakkapellen aangeeft. Omdat het hier om de eerste 
dakkapel van het blok gaat, een trendsetter, is de maximale breedte 70% van het 
dakvlak = 3570 mm. Daarnaast dient zoveel als mogelijk de raamindeling van de eerste 
verdieping aan gehouden te worden. 
 

Opmerkingen : Om de bezwaren weg te nemen adviseert de stadsbouwmeester het volgende: 
1. De dakkapel dient een maximale breedte van 3570 mm te hebben. 
2. De raamindeling van de dakkapel dient zoveel mogelijk de raamindeling van de 

eerste verdieping aan te houden. 
3. De hoogte van de boeiboord staat niet gemaatvoerd. Hier dient een maximale 

hoogte van 250 mm aangehouden te worden.   
 



 

 
Bron: HERO dakkapellen 

 
 
  

 
  



 
Lelievaart 62 
omschrijving:   Het plaatsen van een berging en overkapping 
zaaknummer:  2022-099001 
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.  

 
Opmerkingen : Geen.   

 
 

 
Bron: dossier aanvraag. 

 
 
 
 

 

 
  



 
Oosterheemplein 548 
omschrijving:   Het vervangen van handelsreclame (Jumbo) 
zaaknummer:  2022-099066 
welstandsgebied: 12 Oosterheem 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid  
 
  

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

 
Motivering : Het bouwplan voldoet aan de criteria van het door de raad vastgestelde reclamebeleid, 

maar voldoet niet aan de welstandsnota.  
De architectonische uitwerking en het kleur- en materiaalgebruik zijn onvoldoende 
hoogwaardig en verzorgd en afgestemd op de omgeving. 
De gele schuifdeuren tasten de kleurstelling van de oorspronkelijke puien aan. 
 

Opmerkingen : Om de bezwaren weg te nemen adviseert de stadsbouwmeester dat de kleur van de 
schuifpui gehandhaafd dient te blijven als bestaand (RAL 7015).    

 
 

 

 
Bestaande gevels 

  
Gewijzigde gevels 
Bron: ROG Retail Ontwerp Groep 

 
 
  

 


