
        
 
 
 
                
 
Verslag van de vergadering van de stadsbouwmeester op 13 oktober 2022. 
 
 
 
 
 
Van Wijngaardenstraat nabij 14 (aangepast)   
omschrijving:   Het renoveren van vierenzeventig woningen 
zaaknummer:  2022-089710 
welstandsgebied: 5 Palenstein 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
   
Conclusie : Niet akkoord. Het plan voldoet niet aan 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 omgeving, zie Opmerkingen. 

 
Opmerkingen : -De architect heeft het plan toegelicht. Het plan omvat het isoleren en toepassen van 

een nieuw kleurenpalet van de woningen. Omdat de woningen niet worden ingepakt, is 
de bestaande architectuur het uitgangspunt. Het plan is eerder behandeld in de 
vergadering van de stadsbouwmeester van 15-09-2022 en heeft toen een negatief 
advies gekregen. 
- De woningen liggen in oudste deel van Palenstein, waar de eerste paal voor Groot 
Zoetermeer is geslagen. 
- Het plan is door de architect verder uitgewerkt maar heeft nog een paar keuzeopties en 
op sommige onderdelen is het nog niet voldoende aangepast. 
- Om de bezwaren weg te nemen adviseert de stadsbouwmeester het volgende: 
1. Bij de voordeur geen Colorbel toepassen, maar gefigureerd glas bij de transparante 
deuren. 
2. Als keuze-alternatief is een voordeur met een verticaal gecentreerde strook, 
doorbroken door een brievenbusregel mogelijk. 
3. Een gestukadoorde kopgevel is ook bij uitzondering niet akkoord. Een kopgevel met 
steen strips die zo dicht mogelijk past bij de bestaande baksteenarchitectuur en een 
doorlopende vloerrand die in het zicht blijft, zijn nodig om het oorspronkelijk karakter van 
de blokken te respecteren. 
4. Geadviseerd wordt de zonnepanelen niet als fragmenten op het dak te zetten, maar 
als doorlopende strook te positioneren. 
 

 

 

        
Bestaande woningen                              Impressie wijziging 
Bron: A3 Architecten. 
 



   
Foto oorspronkelijke kleurstelling woningen Van Wijngaardenstraat 
Bron: gemeentearchief Zoetermeer 

 

 
 

  



 
 
 
Madernarode 65 (vooroverleg)  
omschrijving:  Het uitbreiden van de woning aan de achterzijde op de begane grond en de 

tweede etage, en aanbrengen gevelisolatie 
zaaknummer:  2022-089798 
welstandsgebied: 8 Buytenwegh 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
   
Conclusie : In principe akkoord (IPA). Het plan voldoet in principe op hoofdlijnen aan redelijke 

eisen van welstand onder voorwaarden.  

 
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 onvoldoende hoogwaardig en verzorgd en afgestemd op de woning en de omgeving, 
zie Opmerkingen. 
De voorwaarden zijn: 

- De houtmaten dienen hetzelfde te zijn als bestaand; 
- De detaillering van de kozijnen en de isolatie van de gevel met stripstenen dient 

te worden aangeleverd. 
 
Opmerkingen : - De stadsbouwmeester adviseert in principe positief over het plan vanwege de 

goed vormgeving van de nieuwe toevoegingen. Hij stelt echter wel voorwaarden: 
1. De houtmaten van de nieuwe toevoegingen dienen hetzelfde te zijn als 
bestaand; 
2. Er dient aandacht te worden besteed aan de detaillering van de 
aansluitpunten, met name de aansluiting van het hekwerk boven de garage 
3. Het stuccen van de zijgevel in verband met het isoleren is niet akkoord. 
Voorgesteld wordt stripstenen conform de bestaande baksteen toe te passen. 

 

 
 
Bron: dossier aanvraagdossier. 

 
 

 

  



 
 
 
Zilverstraat 1   
omschrijving:  Het bouwen van een hotel met restaurant, vergaderaccommodaties en casino 
zaaknummer:  2022-089960 
welstandsgebied: 14 Snelweg, hoofdwegenstructuur en Randstadrail 
welstandsniveau: Intensief 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. 
Alhoewel de stadsbouwmeester waardering heeft voor de hoofdopzet, maakt hij de 
volgende opmerkingen: 

- De overal toegepaste donkergrijze/antracietkleurige puien contrasteren te veel 
met het witte betonskelet en maken het ontwerp bij voorbaat gedateerd. 
Geadviseerd wordt een lichtere of geanodiseerde bronskleur toe te passen. 

- De indeling en inrichting van de daktuin dient verder uitgewerkt te zijn. Waar 
staan onder andere de hekwerken? Ook dient de detaillering te worden 
aangeleverd. 

- De kopgevels ogen in de renderingen nogal vlak, omdat zowel het raster als de 
invulling van wit beton zijn, terwijl de maquette een mooi raster laat zien. 
Geadviseerd wordt de invullingen een andere textuur te geven dan het raster. 
Een andere kleur zou ook mogelijk zijn. 

- De detaillering van het betonnen skelet als beëindiging van het gebouw 
ontbreekt. 

- De detaillering van de luifels ontbreekt. 
  

 
Opmerkingen : De ontsluiting van het gebied en de inrichting van het maaiveld is al eerder behandeld. 

Voor de inrichting van het maaiveld en de daktuin wordt samengewerkt met 
landschapsarchitect Pieter van Loon.    

 
 

 



 
Bron: P.A.M. Theunissen Architectenbureau 

 
 
 
   
 
  



 
 
 
Leidsewallen 36 
omschrijving:   Het bouwen van 8 appartementen 
zaaknummer:  2022-090947 
welstandsgebied: 1 Historische kern 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid, Beschermde stadsgezichten 
status gebied:  Beschermd stadsgezicht Dorpsstraat 
 
  

   
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 : -Het plan is eerder behandeld in de vergadering van de stadsbouwmeester van  
08-09-2022 en is aangepast conform dit advies. 
- Het plan is diverse keren besproken. Het bouwplan is familie van het naastliggend blok 
Leidsewallen 34, maar onderscheidt zich in voldoende mate.   

 
 

 
Bron: Van Manen Architecten 

 
 
  

 
 
 
  



 
 
 
Montferland 54    
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning 
zaaknummer:  2022-089489 
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. 
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 breedte van de 
dakkapel is namelijk 82% in plaats van 70% van de breedte van het dakvlak. Echter, 
omdat rekening is gehouden met de onderliggende kozijnindeling en omdat er meer 
bredere dakkapellen in de buurt gerealiseerd zijn, is het hier aanvaardbaar. 
 

Opmerkingen : -   De stadsbouwmeester adviseert positief over het plan, omdat de dakkapel op 
dezelfde manier zal worden gerealiseerd als Montferland 33. 

 



 

 
Bron: dossier aanvraag. 

 
 
  

 
 
 
  



 
 
 
Nevelgrijs 19   
omschrijving:  Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning 
zaaknummer:  2022-089544 
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 en het kleur- en materiaalgebruik zijn onvoldoende 
hoogwaardig en verzorgd en afgestemd op de bestaande woning en de omgeving. 
De stadsbouwmeester adviseert negatief, omdat in dit bouwblok alleen maar 
aangekapte dakkapellen voorkomen.  
 

Opmerkingen : Om de bezwaren weg te nemen wordt geadviseerd een aangekapte dakkapel (schuin 
dak) toe te passen, zoals dat toegepast is op het dak van het bouwblok van Nevelgrijs 
19.    

 
 

 
Bron: dossier aanvraag. 

 
 
  

 
 
 
  



 
 
 
Tjotterkade 83 
omschrijving:  Het plaatsen van een uitbouw en dakkapel (onderdeel privacyschermen) 
zaaknummer:  2022-089870 
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. 

 
 
  

 
 
 
  



 
 
 
Spectrumsingel 149 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakopbouw 
zaaknummer:  2022-089871 
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 dergelijke uitbouwen al 
veelvuldig in het bouwblok van Spectrumsingel 149 gerealiseerd zijn.    

 
 

 
Bron: dossier aanvraag. 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
Scheglaan 24    
omschrijving:   Het plaatsen van een carport 
zaaknummer:  2022-090492 
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 : Geen.   
 
 

 
Bron: dossier aanvraag 

 
 

 
 
 
  



 
 
 
Candidaschouw 39 
omschrijving:  Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak en achterdakvlak van de 

woning 
zaaknummer:  2022-090638 
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: 
1. aan de achterzijde al eerder een dubbele dakkapel is gerealiseerd op 

Candidaschouw 47; 
2. de dakkapel aan de voorzijde voldoet aan de sneltoetscriteria voor dakkapellen. 

 
 

 
Bron: dossier aanvraag. 

 
 
  

 
 
 
  



 
 
 
Houtsingel 117 
omschrijving:   Het vervangen van hout naar kunststof 
zaaknummer:  2022-090646 
welstandsgebied: 11 Rokkeveen 
welstandsniveau: Intensief 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. 
Er wordt een te vlak kunststofprofiel toegepast, waardoor in de profilering van het 
venster het verschil te groot wordt ten opzichte van de houten kozijnen die vervangen 
worden. 
 

Opmerkingen : Om de bezwaren weg te nemen wordt geadviseerd of de kozijnen weer in hout te 
 vervangen of, wanneer een kunststof kozijn wordt toegepast, een profiel toe te passen 

met een negge die zoveel mogelijk de houtmaten benaderd.  
 
 

 
Bron: dossier aanvraag. 

 
 
  

 
 
 
  



 
 
 
Hagesteinstraat 36 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakopbouw op het achterdakvlak van de woning 
zaaknummer:  2022-090708 
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 een gelijksoortige 
dakopbouw in omgeving is gerealiseerd bij Hagesteinstraat 30, 44, 56 en 58. 
 

 
 

 
Bron: dossier aanvraag. 

 
 
  

 
 
 
  



 
 
 
 
Louis Braillelaan 12 
omschrijving:   Het plaatsen van handelsreclame 
zaaknummer:  2022-090714 
welstandsgebied: 13 Kantoor- en Bedrijventerreinen 
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 omgeving.  

In de Reclamenota 2019 staat voor gebied 13 Kantoor- en bedrijventerreinen ondermeer 
het volgende vermeld: 

- Het aantal reclame-aanduidingen aan de gevel is afhankelijk van de grootte van de 

gevel of gevels die naar de openbare weg zijn gericht. Totaal geveloppervlak van de 

gevel(s) naar de direct aanliggende openbare weg:  

- - <500 m2: totaal twee gevelaanduidingen toegestaan.  

- - >500 m2 en < 1000 m2: totaal drie gevelaanduidingen toegestaan.  

- - >1000 m2: totaal vier gevelaanduidingen toegestaan.  

-  - Een gevelaanduiding bedraagt max. 1 x 5 m. Het totaal aan reclame mag per bedrijf 

mag niet meer oppervlak innemen dan 10% van het totale geveloppervlak waarop de 

reclame geplaatst is.  

-  - Bij bedrijfsverzamelgebouwen bestaande uit kantoorunits (gestapeld, 

gemeenschappelijke hoofdentree) gelden bovenstaande afmetingen en aantallen 

reclameaanduidingen.  

-  - Bij bedrijfsverzamelgebouwen met bedrijfsunits (geschakeld, met eigen entree, unit 

gelegen op maaiveld of eventueel de verdieping daarboven) is één gevelaanduiding per 

bedrijfsunit toegestaan.  

-  - Elk bedrijf groter dan 1000 m2 bruto vloeroppervlak mag één eigen naam voeren op 

het gebouw, naast de hoofdaanduiding van het bedrijfsverzamelgebouw. Een 

gevelaanduiding bedraagt max. 1 x 5 m.  

-  - De gevelaanduiding is beperkt tot logo en naamsaanduiding van het bedrijf/gebouw.  

-  - Geen gevelaanduidingen die merk- en productreclames bevat en geen 

gevelaanduidingen die niet aan het bedrijf en/of locatie gebonden zijn.   

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

  Hier wordt qua afmetingen niet aan voldaan. 

De reclame-uiting voldoet niet aan de Reclamenota 2019, omdat het een andere 
afmeting heeft, te weten 0,55 m/1,24m x 6 m (hoogte x breedte). De reclame-uiting is 
hier echter aanvaardbaar, omdat het in verhouding is met het bestaande gebouw en 
architectuur. 

  
Opmerkingen : Geen. 

 
 



 

 
Bron: dossier aanvraag. 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Brechtzijde 20 

omschrijving:   Het plaatsen van een nieuw kozijn en gevelreclame en het vervangen van het 
kozijn bij de entree Basalt revalidatie Brechtzijde 20 

zaaknummer:  2022-090948 
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. 
De voorgestelde reclame-uiting voldoet aan de criteria voor reclame-uitingen uit de 
Reclamenota 2019. 

 

 
Bron: SW Architecten. 

 
 
  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
Holterberg 16 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak 
zaaknummer:  2022-091103 
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 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 breedte van de 
dakkapel, 4000 mm, is namelijk meer 70% van de breedte van het dakvlak, (70% van 
5100=) 3612 mm.  
 

Opmerkingen : Omdat het dakvlak in hoogte beperkt is, is een bredere dakkapel dan de criteria toelaten 
hier niet aanvaardbaar.   
Om de bezwaren weg te nemen wordt geadviseerd: 
1. de breedte van de dakkapel aan te passen naar 3612 mm; 
2. wel de kozijnindeling als voorgesteld te behouden. 

 
 

 
Bron: dossier aanvraag. 

 


