
        
 
 
 
                
 
Verslag van de vergadering van de stadsbouwmeester op 15 december 2022. 
 
 
Aanwezig: 
 
Dhr. ir. R.G. Knappers Stadsbouwmeester Zoetermeer, voorzitter 

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

ruimtelijke kwaliteit, gemeente Zoetermeer 
Mevr. ir. F. de Jong Stedenbouwkundige, gemeente Zoetermeer 
Mevr. I. van Breugem Landschapsontwerper, gemeente Zoetermeer 
Mevr. ing. A. Neuteboom Adviseur erfgoed, gemeente Zoetermeer 
 
 
  
Leidsewallen 26 (vooroverleg)   
omschrijving:   Het bouwen van dertien woningen (voormalige Aldi)   
zaaknummer:  2022-108593 
welstandsgebied: 1 Historische kern 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid, Beschermde stadsgezichten 
 
  
  

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

stadsbouwmeester heeft echter nog wel een aantal opmerkingen, 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 toegelicht door de architect. Het betreft het transformeren van het gebouw 
van de voormalige supermarkt van de Aldi naar 13 woningen. In het midden zal een 
steeg worden gemaakt met aan weerszijden de appartementen. De constructie van het 
huidige pand blijft aan de buitenzijden in stand en wordt in het binnengebied aangevuld 
met een houtskelet. Het pand neemt nauwelijks in volume toe. Langs de Buurtvaart komt 
een groene zone bestaande uit een dijklichaam met boombeplanting, waarbinnen 
geparkeerd wordt. 
- De stadsbouwmeester adviseert positief over het plan in hoofdlijnen, omdat het een 
aanwinst is voor het beeld van het beschermd stadsgezicht Dorpsstraat vanaf de 
Leidsewallen. De basis van het ontwerp is goed, maar het dient nog meer bij het 
karakter van de tweede bebouwingslinie achter de Dorpsstraat te horen door het een 
meer schuurachtig karakter te geven. Dit moet het uitgangspunt voor het architectonisch 
ontwerp te zijn. 
- De stadsbouwmeester heeft de volgende opmerkingen, waarmee rekening moet 
worden gehouden: 
1. De referenties zijn prima, maar zijn minder goed uitgewerkt in het ontwerp. De 
referentie op pagina 13 rechtsonder is met name van toepassing. 
2. Geadviseerd wordt het ontwerp eenvoudiger te houden; er zijn nu te veel ingrepen in 
de kap, waaronder de te forse dakkapellen. Deze dienen meer in verhouding tot de kap 
te worden gebracht. De kap dient zoveel mogelijk door te lopen. Voorkomen moet 
worden dat de kap te gefragmenteerd wordt. 
3. Er moet een duidelijk verschil tussen de binnenwereld, de steeg, en de buitenkanten 
worden gemaakt. 
4. De kopgevels dienen ingetogen, utilitair karakter te hebben met subtiele onderlinge 
verschillen. De voorgestelde houten bekleding is een goede richting. De buitenmuren 
dienen niet gestuct te worden. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 

 
Bestaande gevels 

 
Gewijzigde gevels 

 
Impressie gevels 
Bron: Ruud van Bochoven architect 

   
  

 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
Welstandadvies  
 
Dorpsstraat 80  (monument)  
omschrijving:  Het wijzigen gebruiksfunctie, plaatsen stalen hekwerk en zonnepanelen 
zaaknummer:  2022-107467 
welstandsgebied: 1 Historische kern 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid, Beschermde stadsgezichten 
status pand:  Gemeentelijk monument 
status gebied:  Beschermd stadsgezicht Dorpsstraat 
 
   

 
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. 
 

Opmerkingen : - De stadsbouwmeester adviseert in principe positief over het plan, herbestemming en 
herindeling van de begane grond, maar adviseert negatief over het hekwerk en de 
plaatsing van de zonnepanelen. 
- Om de bezwaren weg te nemen wordt geadviseerd: 
1. het hekwerk in de steeg te beperken tot een hoogte van 1 meter. De steeg moet 
namelijk een voor de Dorpstraat typerende, fraaie en open ruimte blijven. De bestaande 
groene afscheiding kan worden behouden en hoger groeien; 
2. de zonnepanelen verder van de dakrand af te leggen en bij voorkeur op het dak van 
het kantoortje.   

 

 

 
 
Foto bestaand                                                           hekwerk nieuw 

 

 
Zonnepanelen 
Bron: Buro Brandpreventie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Erfgoedadvies/Monumentenadvies  
 
Dorpsstraat 80  (monument) 
omschrijving:   Het wijzigen gebruiksfunctie, plaatsen stalen hekwerk en zonnepanelen 
zaaknummer:  2022-101042 
welstandsgebied: 1 Historische kern 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid, Beschermde stadsgezichten 
status pand:  Gemeentelijk monument 
status gebied:  Beschermd stadsgezicht Dorpsstraat 
 
   

 
Conclusie : Niet akkoord, het bouwplan voldoet als voorgesteld niet aan de eisen van de 

gemeentelijke Erfgoedverordening, de Wabo en het gemeentelijk beleid. 

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

De cultuurhistorische en monumentale waarden worden nog onvoldoende 
gerespecteerd. De erfgoedcommissie adviseert positief over de herbestemming en 
herindeling van de begane grond, maar mist de juiste tekeningen en details en adviseert 
negatief over het hekwerk en de situering van de zonnepanelen. 
 

Opmerkingen : - De commissie adviseert in principe positief over het plan, herbestemming en 
herindeling van de begane grond, dat ondermeer bestaat uit het isoleren van de 
buitenmuren door middel van een voorzetwand, het brandwerend maken van de 
verdiepingsvloer/plafond, het plaatsen van tussenwanden en het openmaken van de 
bovenlichten van de vensters. Echter door het ontbreken van de juiste tekeningen en 
detailtekeningen kan de erfgoedcommissie het plan niet goed beoordelen. Onduidelijk is 
ook wat de brandwerende maatregelen ten aanzien van o.a. de muren en het plafond 
precies zijn.  
- De volgende tekeningen dienen daarom te worden aangeleverd: 
1. Tekeningen van de nieuwe situatie, waarop alle ingrepen duidelijk staan aangegeven; 
2. Detailtekeningen van het isoleren van de buitenmuren en de aansluiting van het 
nieuwe plafond op de muren; 
3. Doorsnede van de breedte van het pand, ter hoogte van een venster en het 
aanwezige gewelf. 
- De commissie adviseert het hekwerk in de steeg te beperken tot een hoogte van 1 
meter. De steeg moet namelijk een voor de Dorpstraat typerende, fraaie en open ruimte 
blijven. De bestaande groene afscheiding kan worden behouden en hoger groeien. 
- De zonnepanelen moeten verder van de dakrand af worden gelegd en bij voorkeur op 
het dak van het kantoortje. 

 

 

 
 
Foto bestaand                                                           hekwerk nieuw 

 

 
Zonnepanelen 
Bron: Buro Brandpreventie 

 
 



 
 
 
 

Vondelstraat 23 en 25 

omschrijving:   Het uitbouwen van twee woningen 
zaaknummer:  2022-107070 
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 adviseert positief over het plan, omdat de dakopbouw en uitbouw 
aan de achterzijde in lijn zijn met eerder gerealiseerde uitbreidingen bij buurpanden.    

 
  

 

      
Bestaande voorgevel                                             Gewijzigde voorgevel 

      
Bestaande achtergevel                                              Gewijzigde achtergevel 
Bron: E&F Architecten 

 
  

 
  

    
 
  



 
 
 
 
 
Azobéhout 36 
omschrijving:  het plaatsen van een dakopbouw 
zaaknummer:  2022-108042 
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. 
 

Opmerkingen : De stadsbouwmeester adviseert positief over het plan, omdat de beide buurpanden al 
een dergelijke dakopbouw hebben. 
    

 
 

 

        
Bestaande- en gewijzigde achtergevel                     gewijzigde doorsnede 
Bron: C. Spek b.v. 

 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
Heicopstraat 93    
omschrijving:   Het plaatsen van een aanbouw en een dakopbouw 
zaaknummer:  2022-108100 
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.  

De architectonische uitwerking en het kleur- en materiaalgebruik zijn onvoldoende 
hoogwaardig en verzorgd en afgestemd op de bestaande woning en de omgeving. 
De dakopbouw op de verdieping tast het karakter van de bijzondere architectuur van dit 
bouwblok aan en is daarom vanuit welstandelijk beleid onwenselijk.  
 

Opmerkingen : De stadsbouwmeester adviseert positief over de uitbouw op de begane grond.    
 
 
 

 

     
Bestaande gevels 
 

    
Gewijzigde gevels 
Bron: SKN bouw en Drawinq. 

 
  

  



 
 
 
 
 
Bergkristal 41 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak 
zaaknummer:  2022-108154 
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 

dakkapellenbeleid.  
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 maximaal toelaatbare breedte vanuit de sneltoetscriteria. De dakkapel dient niet 
breder te zijn dan 70% van het dakvlak, te weten 3780 mm. 
 

Opmerkingen : Om de bezwaren weg te nemen wordt geadviseerd: 
1. de dakkapel aan de linkerzijde (vanaf de straat) 420 mm minder breed te maken; 
2. de totale breedte van de dakkapel te beperken tot 3780 mm.   

 
 

 

       
Bestaande voorgevel                      gewijzigde voorgevel 
Bron: Webuild4you teken- en adviesbureau. 

 
  



 
 
 
 
 
Rijnstroom 70  
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak  
zaaknummer:  2022-108208 
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 

dakkapellenbeleid.  
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 2.5: de afstand tot de 
hoekkeper dient minimaal 0.5 meter te zijn. 
Daarnaast is de hoogte van de boeibord 300 mm in verhouding te hoog ten opzichte van 
de aanwezige boeiborden van de overstekken. Maximale hoogte boeibord 250 mm. 
 
 

Opmerkingen : Om de bezwaren weg te nemen wordt geadviseerd: 
1. de afstand van het boeibord ten opzichte van de hoekkeper minimaal 500mm te laten 

zijn; 
2. de maximale hoogte van het boeibord aan te passen naar 250 mm.   

 
 

 

   
Bestaande voorgevel                                                                gewijzigde voorgevel 
Bron: Kamphuis bouwconsultancy. 

 



  
 

 

Hazewater 16 

omschrijving:   Het plaatsen van een dakopbouw 
zaaknummer:  2022-108501 
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 bij Hazewater 18 en 20 al 
voor een soortgelijke dakopbouw een vergunning is verleend.  
    

 

 

      
Bestaande voorgevel                                      gewijzigde voorgevel 
Bron: dossier aanvraag. 

 


