
        
 
 
 
                
 
Verslag van de vergadering van de stadsbouwmeester op 12 januari 2023. 
 
 
Aanwezig: 
 
Dhr. ir. R.G. Knappers Stadsbouwmeester Zoetermeer, voorzitter 

erfgoedcommissie Zoetermeer 
Dhr. ir. M. Enderman Restauratiearchitect, erfgoedcommissie Zoetermeer 
Mevr. drs. J. van Geest Architectuurhistoricus, erfgoedcommissie Zoetermeer 
Mevr. drs. M. Panman Secretaris stadsbouwmeester & adviseur erfgoed en 

ruimtelijke kwaliteit, gemeente Zoetermeer 
Mevr. ing. A. Neuteboom Adviseur erfgoed, gemeente Zoetermeer 
 
 
 
Leidsewallen 26  (vooroverleg aangepast)  
omschrijving:   Het realiseren van 13 woningen (voormalige Aldi) 
zaaknummer:  2022-112949 
welstandsgebied: 1 Historische kern, Beschermde stadsgezichten 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid 
status gebied:   Beschermd stadsgezicht Dorpsstraat 
 
  
Aanwezig: Mevr. ir. F. de Jong Stedenbouwkundige, gemeente Zoetermeer 

Mevr. I. Breugem Landschapsontwerper, gemeente Zoetermeer 
 

 
Conclusie : In principe akkoord, in principe niet strijdig met redelijke eisen van welstand. De 

stadsbouwmeester heeft echter nog wel een aantal opmerkingen die bij de aanvraag 

voor de omgevingsvergunning moeten worden meegenomen, zie Opmerkingen. 

 
Motivering : Het bouwplan voldoet in principe 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 : -Het plan is eerder behandeld in de vergadering van de stadsbouwmeester van 15-12-
2022. Het plan is op een goede manier aangepast. 
- Positief zijn de aanpassing van de dakkapellen en het maken van een doorgang naar 
de Dorpsstraat. 
- De details worden bij de aanvraag voor de omgevingsvergunning beoordeeld. Het plan 
is nu op hoofdlijnen beoordeeld. 
- De stadsbouwmeester heeft echter nog de volgende opmerkingen, waarmee bij de 
aanvraag voor de omgevingsvergunning rekening moet worden gehouden: 
1. Gevraagd wordt de steeg minder asymmetrisch te maken door bijvoorbeeld de 
ingangen ten opzichte van elkaar te laten verspringen. Hierdoor ontstaat ook meer 
privacy. 
2. Er moet meer verschil komen tussen de twee volumes door deze niet te spiegelen, 
maar asymmetrisch te maken en door in het rechter volume ook de kozijnen, ramen en 
deuren 1 kleur uit te voeren. 
3. Gevraagd wordt de oriëntatie van de parkeerplaatsen schuin ten opzichte van de kade 
te maken, zodat een rechte as met de steeg naar de Dorpsstraat ontstaat. 
4. Graag de zonnepanelen op tekening aangeven. 

 



 

 

 
Bestaande voorgevel 
 

 
Gewijzigde voorgevel 
Bron: Ruud van Bochoven architect 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
Erfgoed/monumentenadvies 
 
 
Brinkershof 17   
omschrijving:  Het handelen met gevolgen voor beschermde monument tbv renovatie en 

wijzigen bestaande monumentale tuinderswoning   
zaaknummer:  2022-099233 
welstandsgebied: 5 Driemanspolder 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid 
status pand:  Gemeentelijk monument 
  
 
Conclusie : Akkoord. Het plan voldoet als voorgesteld aan de eisen van de Erfgoedverordening, de 

Wabo en het gemeentelijk beleid, zie Motivering en Opmerkingen. 

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

monumentale waarden worden niet geschaad. Wel geeft de erfgoedcommissie een 
aantal suggesties mee, zie Opmerkingen en Suggesties. 
 

Opmerkingen : - Het plan is eerder als een onderdeel van een vooroverleg behandeld in de vergadering 
van de erfgoedcommissie van 08-09-2022. 
- Gebleken is dat de tuinderswoning in een dermate slechte staat verkeert dat er zo snel 
mogelijk een nieuwe fundering moet komen en het pand gerestaureerd moet worden. 
- De erfgoedcommissie heeft veel waardering voor het plan om de zeer vervallen 
tuinderswoning in stand te houden, te restaureren en weer klaar te maken voor de 
toekomst en adviseert positief over het plan. 
 

Suggesties : - De erfgoedcommissie geeft het volgende ter overweging: 
1. Het plaatsen van een damp open folie ter plaatse van de balkkoppen blijft een risico. 
Rondom de balkkoppen zou de folie open worden gehouden. 
2. Het toilet zou een meter naar achteren kunnen worden geschoven, waardoor er een 
portaal van 1 meter diep kan ontstaan. 
3. Op de uitbouw achter zou ook nog een strook met zonnepanelen kunnen worden 
geplaatst. 
4. De uitbouw ter plaatse van het klompenhok zou 1 meter diep kunnen, zodat de 
veranda meer doorloopt. 

 
 
 

 

  
 
 
  



 
Erfgoed/monumentenadvies 
 
 
Derde Stationsstraat 369 (watertoren) 
omschrijving:  Het intern verbouwen en wijzigen van de gevel van een gemeentelijk 

monument (Watertoren)  
zaaknummer:  2022-106016 
welstandsgebied: 11 Rokkeveen 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid 
status pand:  Gemeentelijk monument 

 
  
Conclusie : Akkoord. Het plan voldoet als voorgesteld  aan de eisen van de Erfgoedverordening, de 

Wabo en het gemeentelijk beleid, zie Opmerkingen. 

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

monumentale waarden worden niet geschaad, zie Opmerkingen. 
 

Opmerkingen : - Het plan is eerder behandeld in de vergadering van 10-03-2022. De erfgoedcommissie 
heeft toen een negatief advies gegeven, omdat de constructie van de verdiepingsvloeren 
en de beleving van de hal en de koepel niet akkoord waren. 
- De wijzigingen ten opzichte van het vorige plan zijn: 
1. De koepel wordt van glas, conform de verleende vergunning uit 2019. 
2. De vloeren in de schacht worden aangebracht door middel van een CLT-constructie 
(Cross Laminated Timber) in combinatie met stalen balken. 
3. In de schacht komen iets meer openingen. 
4. De hal loopt door tot de tweede betonnen ring. De  originele trap loopt door tot de 
onderkant van de vloer. De trekstangen blijven zitten. 
- De erfgoedcommissie adviseert positief over het plan, omdat het plan op een goede 
manier is aangepast en heeft hier waardering voor, ook wat de constructieve oplossing 
betreft. 
  

  



Welstandsadvies 
 
 
Derde Stationsstraat 369 (watertoren) 
omschrijving:   Het intern verbouwen en wijzigen van de gevel van een gemeentelijk 

monument (Watertoren)   
zaaknummer:  2023-000623 
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 het bestaande gebouw en de omgeving. 
 

Opmerkingen : - Het plan is eerder behandeld in de vergadering van 10-03-2022.  
   - De koepel wordt van glas, conform de verleende vergunning uit 2019. 

- De stadsbouwmeester adviseert positief over het plan, omdat het plan op 
een goede manier is aangepast en heeft hier waardering voor, ook wat de 
constructieve oplossing betreft. 

 
 

 

   

        
3D impressies wijziging 
Bron: Meijer en Van Eerden architecten 

 

 
 

 
 

  



 
Hortalijn 11 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning 
zaaknummer:  2022-114087 
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. 
De dakkapel is breder dan is toegestaan volgens de sneltoetscriteria voor dakkappellen 
aan de voorzijde. Echter, omdat op Hortalijn 13 reeds een bredere dakkapel met 
dezelfde afmeting is vergund, adviseert de stadsbouwmeester positief over het plan. 
 

Opmerkingen : Geen.   
 
 

 

         
3D impressie bestaand en nieuw 
Bron: Studio BvH architect BNA 

 
 
  



Hemelsblauw 8 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakopbouw 
zaaknummer:  2022-114089 
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 dergelijke dakopbouw 
al veelvuldig in hetzelfde bouwblok is gerealiseerd. 

 
 

 

          
Bestaande voorgevel                             Gewijzigde voorgevel 
Bron: Van den Oever Bouwadvies 

 
  
  



Scheveningsebos 65  
omschrijving:  Het plaatsen van een dakkapel 
zaaknummer:  2022-114179 
welstandsgebied: 6 Meerzicht 
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 is aangepast conform 
het advies van 13-12-2022.    

 
 
 

 

             
Bestaande voorgevel                             Gewijzigde voorgevel 
Bron: T.B.A.N. Tekenbureau Amersfoort Noord 

 
  
  



Ruseschans 13    
omschrijving:   Het verlengen en verbreden van bestaande dakopbouw 
zaaknummer:  2023-000181 
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 dergelijke vergrotingen 
van de bestaande dakopbouw eerder op hetzelfde bouwblok zijn gerealiseerd.    

 
 

 

     
Voorgevel bestaand en nieuw                   Zijgevel bestaand en nieuw 
Bron: Anouk Kuijk 

 
 
  



 
 
Burgemeester Middelberglaan 93 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak 
zaaknummer:  2023-000455 
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 voor 

dakkapellen.  
De architectonische uitwerking is onvoldoende hoogwaardig en verzorgd en afgestemd 
op de bestaande woning en de omgeving. 
De dakkapel wijkt qua afmeting en indeling teveel af ten opzichte van het naastgelegen 
dakkapel Burgemeester Middelberglaan 95.  
Om de bezwaren weg te nemen wordt geadviseerd de breedte van de dakkapel alleen 
aan de linkerzijde af te stemmen op de onderliggende kozijnindeling conform de 
dakkapel van Burgemeester Middelberglaan 95.  
 

  
Opmerkingen : Geen.   
 
 

 

            
Bestaande voorgevel nummer 93           Gewijzigde voorgevel 
Bron: Dakkapel.nl 

 

        
 

  

 
Afbeelding:  Burgemeester Middelberglaan 95  
  (Bron BTV Bouwkundig Tekenbureau Verkamman) 



Rijsoortstraat 3 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakopbouw 
zaaknummer:  2023-000818 
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 stadsbouwmeester adviseert positief over het plan, omdat dergelijke opbouwen al 
eerder op dit bouwblok zijn gerealiseerd.    

 
 

 

    
Bestaande voorgevel                      Gewijzigde voorgevel 
Bron: Webuild4you teken- en adviesbureau 

 
  
 
  



Anna Ruyschstraat 8 
omschrijving:   Het plaatsen van 2 dakkapellen voor-en achterzijde 
zaaknummer:  2023-001368 
welstandsgebied: 4 Dorp 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
  
Conclusie : Niet akkoord, strijdig met redelijke eisen van welstand.  

 
Motivering : Het bouwplan, te weten de dakkapel aan de voorzijde, voldoet niet aan de criteria van 

het door de raad vastgestelde beleid voor dakkapellen. 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., omdat er minimaal 0,5 
meter (drie dakpannen) dakvlak aan de onderkant dient te zijn en omdat de dakkapel 
aan de voorzijde te breed is ten opzichte (70% van de breedte van het dakvlak = 3780 
mm). De strook aan de onderzijde van de dakkapel maakt de dakkapel in compositie 
onrustig. De uitvoering van het boeiboord (350mm hoog) en hoekstijlen (ca 170mm 
breed) zijn te grof. 
 

Opmerkingen : -Omdat het een van de eerste dakkapellen aan de voorzijde op dit bouwblok betreft, is er 
geen reden af te wijken van de sneltoetscriteria en extra te letten op de detaillering en 
uitvoering. 

- Om de bezwaren weg te nemen wordt geadviseerd: 
1. De breedte van de dakkapel aan te passen naar 3780 mm; 
2. Aan weerszijden van de dakkapel 500 mm over te houden; 
3. De hoogte van het boeiboord aan te passen naar 250 mm; 
4. De hoekstijlen slanker te maken. 

 
 
   



 

    
Nieuwe situatie 
Bron: dossier aanvraag 

 
  
 


