
        
 
 
 
                
 

Verslag van de vergadering van de stadsbouwmeester op 15 september 2022. 
 
 
 
 
Van Wijngaardenstraat nabij 14 
omschrijving:   Het renoveren van vierenzeventig woningen 
zaaknummer:  2022-081206 
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. 
- De woningen liggen in oudste deel van Palenstein, waar de eerste paal voor Groot 
Zoetermeer is geslagen. 
- De stadsbouwmeester heeft waardering voor het feit dat voorzichtig wordt omgegaan 
met het oorspronkelijk karakter van de woningen, maar heeft een aantal opmerkingen 
over het plan en adviseert daarom negatief. 
- Om de bewaren weg te nemen adviseert de stadsbouwmeester het volgende: 
1. kleurenpalet: geadviseerd wordt zoveel mogelijk terug te gaan naar het oorspronkelijk 
kleurenpalet bestaande uit witte kozijnen, donkerblauwe draaiende delen en een 
pastelgele borstwering, zie foto hieronder. Op deze manier wordt het meest recht 
gedaan aan de sobere, maar wel typerende woningbouw uit deze periode. 
2. isoleren kopgevel: geadviseerd wordt de kopgevel niet te stuccen, een goede 
stripsteen te gebruiken en de vloerrand in het zicht te laten. Het ontwerp rechtsonder op 
pagina 14 heeft de voorkeur. De vloerrand dient achter de hwa door te lopen. 
3. voordeur: geadviseerd wordt het model te nemen dat het dichtst bij de oorspronkelijke 
voordeur zit. Er kunnen glas platen van geribbeld of geëtst glas in worden gezet.  
 

 

 

        
Bestaande woningen                              Impressie wijziging 
Bron: A3 Architecten. 
 



   
Foto oorspronkelijke kleurstelling woningen Van Wijngaardenstraat 
Bron: gemeentearchief Zoetermeer 

 
 
  



 
Spoorviaduct langs Aletta Jacobslaan (vooroverleg)  
omschrijving:   Duurzame opwekking (zonnepanelen) langs spoor 
zaaknummer:  2022-077114 
welstandsgebied: 14 Snelweg, Hoofdwegenstructuur, Randstad Rail 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid 
 
  
  
Conclusie : Niet akkoord. Het plan voldoet op hoofdlijnen 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 : -Het plan is een pilot voor het plaatsen van zonnepanelen langs de Randstadrail, een 

lokaalspoorlijn. Er wordt ook gekeken naar het plaatsen van zonnepanelen op 
overkappingen, bijgebouwen en perrons. Er wordt gewerkt met een directe koppeling 
van gelijkstroom van de zonnepanelen naar de bovenleiding. De plaatsingsafstand is 
daardoor beperkt. De bedoeling van het project is maximaal 20% van het 
energieverbruik van de spoorlijn te realiseren. 
- De stadsbouwmeester heeft waardering voor de doelstelling van het project, maar 
adviseert negatief over het plan omdat de luchtige, bolle vormgeving van het viaduct 
wordt aangetast. De stadsbouwmeester adviseert een vormgever in te schakelen die 
een vanuit een vormstudie een kwalitatief goed ontwerp kan maken. 
- Om de bezwaren weg te nemen adviseert de stadsbouwmeester het volgende: 
1. De zonnepanelen moeten worden vormgegeven als vleugels die onder een schuine 
hoek vanaf de bovenkant van de balustrade worden geplaatst. Belangrijk is dat de 
luchtigheid en lichtheid van het oorspronkelijk ontwerp van het viaduct behouden blijft. 
2. De zonnepanelen dienen een maat van 1.20 te hebben en te bestaan uit bifaciale, 
transparante panelen. 
- De stadsbouwmeester staat open voor experiment, maar dat moet wel goed gebeuren. 
Hij ziet graag een totaal plan voor heel Zoetermeer tegemoet met steeds dezelfde 
vormgeving die gedacht is vanuit één logica. Geadviseerd wordt de zonnepanelen 
zoveel mogelijk in industriële gebieden te plaatsen en niet in groene zones en 
beschermde stadsgezichten. 
 

 
 

 

 
Impressie 
Bron: HTM. 

 
  



Spoortracé nabij Burggolf Westerpark en nabij van Tuylpark (vooroverleg)  
omschrijving:   Duurzame opwekking (zonnepanelen) langs spoor 
zaaknummer:  2022-077119 
welstandsgebied: 14 Snelweg, Hoofdwegenstructuur, Randstad Rail 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid 
 
  

 
  
Conclusie : Niet akkoord. Het plan voldoet op hoofdlijnen 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 : Het plan is een pilot voor het plaatsen van zonnepanelen langs de Randstadrail, een 

lokaalspoorlijn. Er wordt ook gekeken naar het plaatsen van zonnepanelen op 
overkappingen, bijgebouwen en perrons. Er wordt gewerkt met een directe koppeling 
van gelijkstroom van de zonnepanelen naar de bovenleiding. De plaatsingsafstand is 
daardoor beperkt. De bedoeling van het project is maximaal 20% van het 
energieverbruik van de spoorlijn te realiseren. 
- De stadsbouwmeester heeft waardering voor de doelstelling van het project, maar 
adviseert negatief over het plan omdat het onvoldoende rekening houdt met omliggende 
groene landschap. De locatie bij het Westerpark ligt bovendien in het beschermd 
stadsgezicht Voorweg. 
- Om de bezwaren weg te nemen adviseert de stadsbouwmeester het volgende: 
1. De zonnepanelen dienen tussen de beide sporen te worden geplaatst. 
2. De zonnepanelen dienen een maat van 1.20 te hebben en te bestaan uit bifaciale, 
transparante panelen. 
- De stadsbouwmeester staat open voor experiment, maar dat moet wel goed gebeuren. 
Hij ziet graag een totaal plan voor heel Zoetermeer tegemoet met steeds dezelfde 
vormgeving die gedacht is vanuit één logica. Geadviseerd wordt de zonnepanelen 
zoveel mogelijk in industriële gebieden te plaatsen en niet in groene zones en 
beschermde stadsgezichten. 

 

 

 
Impressie 
Bron: HTM. 

 
 
  



 
Edisonstraat 55 
omschrijving:   Het slopen van bestaande gebouwen en het bouwen van Urban Miles  
zaaknummer:  2022-081957 
welstandsgebied: 13 Kantoor- en Bedrijventerreinen 
welstandsniveau: Luw welstandsbeleid 
 
  
  
Conclusie : Akkoord. Het plan voldoet aan redelijke eisen van welstand.  

 
Motivering : Het plan 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, zie Opmerkingen. 

 
Opmerkingen : - De reclame-uitingen zijn qua afmeting niet conform de richtlijnen, maar zijn wel akkoord 

omdat ze wat schaal betreft goed in de gevel passen. 
- Voor de voorgevel gaat de stadsbouwmeester akkoord met de voorgestelde houten 
uitvoering. Hij vraagt aandacht voor het verouderen van deze gevel. 

 

 

 
Nieuwbouw voorgevel 

 
Reclame voorgevel 
Bron: Mies Architectuur.nl. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
Cornelis van Eerdenstraat 68 (vooroverleg)  
omschrijving:   Het bouwen van bedrijfsunits 
zaaknummer:  2022-082151 
welstandsgebied: 4 Dorp 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
  
  
Conclusie : Niet akkoord. Het plan voldoet op hoofdlijnen 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 gaat om het realiseren van 6 bedrijfsunits op 

de plek van oude bedrijfsgebouwen. Het perceel is gelegen de naoorlogse uitbreiding 
van het dorp. 
- De stadsbouwmeester adviseert negatief over het plan, omdat het te weinig rekening 
houdt de omliggende bebouwing en de uitkraging aan de voorzijde niet passend is in het 
straatbeeld. Het gebouw is qua schaal en volumeopbouw te veel een fremdkörper in zijn 
omgeving.  
- De stadsbouwmeester vraagt zich of woningen gecombineerd met een bedrijfsruimte 
niet een betere optie is op deze plek. Hierdoor kan beter worden aangesloten op de 
omgeving. 
- Om de bezwaren weg te nemen adviseert de stadsbouwmeester het volgende: 
1. Op deze plek moet een hoogwaardige architectuur komen die duidelijk een 
verbetering is ten opzichte van de huidige situatie en die goed rekening houdt met de 
omliggende bebouwing. 
2. Het maximale volume op deze plek is twee bouwlagen met kap. Dit volume moet dan 
wel qua maat en schaal passen in de omgeving. 
3. De overkraging aan de voorzijde is atypisch in het bebouwingsbeeld van de buurt en 
daarom niet akkoord. De bebouwing moet aan de straatzijde op de grond staan en in lijn 
met de omliggende bebouwing, met name het woonhuis aan de linkerzijde. 

 

 

 
Nieuwbouw bedrijfsunits 
Bron: AXIII architecten. 

 
 
 
  



Welstandsadvies 
 
 
Voorweg 131 
 
omschrijving:  Sloop beschermd monument in een beschermd stads- of dorpsgezicht 
zaaknummer:  2022-081436 
welstandsgebied: 3 Historische linten 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid, beschermde stadsgezichten 
status pand:  Gemeentelijk monument 
status gebied:  Beschermd stadsgezicht Voorweg 
 
  
Conclusie : Akkoord, niet strijdig met redelijke eisen van welstand.  

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

 
  
Opmerkingen : De stadsbouwmeester heeft op 21-07-2022 een bezoek ter plaatse gebracht. Het pand 

is dusdanig door brand verwoest, dat het met uitzondering van de vloerplaat en de 
funderingen niet behouden kan worden. 
 
   

 

 
Bron: dossier aanvraag, gemeente Zoetermeer. 

 
 
 
  
  



Erfgoedadvies/Monumentenadvies 
 
 
Voorweg 131 
 
omschrijving:  Sloop beschermd monument in een beschermd stads- of dorpsgezicht 
zaaknummer:  2022-081436 
welstandsgebied: 3 Historische linten 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid, beschermde stadsgezichten 
status pand:  Gemeentelijk monument 
status gebied:  Beschermd stadsgezicht Voorweg 
 
Conclusie : Akkoord onder voorwaarden. Het plan voldoet als voorgesteld onder voorwaarden aan 

de eisen van de Erfgoedverordening, de Wabo en het gemeentelijk beleid, zie 

Opmerkingen. 

 
Motivering : Gedeeltelijke sloop van gemeentelijk monument Voorweg 131 voldoet onder 

voorwaarden aan de criteria van het door de raad vastgestelde beleid, zie 
Opmerkingen. Sloop van het gemeentelijk monument behalve de vloerplaat en de 
funderingen wordt in dit geval gerechtvaardigd, omdat het pand door brand grotendeels 
verloren is gegaan. 
De voorwaarden zijn: 

- Bij de sloopwerkzaamheden dienen de dakpannen van het gasfittershuisje 
behouden te blijven. 

- Er dient een herbouwplan te worden opgesteld, waarbij het gemeentelijk 
monument Voorweg 131 in zijn oorspronkelijke vorm wordt teruggebouwd. 

  
Opmerkingen : -De erfgoedcommissie heeft op 21-07-2022 een bezoek ter plekke gebracht en naar 

aanleiding hiervan het advies akkoord onder voorwaarden gegeven. 
Deze voorwaarden zijn: 

- Bij de sloop dienen de vloerplaat en de funderingen intact te blijven. 
- Bij de sloopwerkzaamheden dienen de dakpannen van het gasfittershuisje 

behouden te blijven. 
- Er dient een herbouwplan te worden opgesteld, waarbij het gemeentelijk 

monument Voorweg 131 in zijn oorspronkelijke vorm wordt teruggebouwd. 
-Op het formulier wordt aangegeven dat de begane grondvloer en de fundering niet 
gesloopt worden en intact blijven. 
 - Er worden echter geen uitspraken over de andere twee voorwaarden gedaan. Deze 

voorwaarden blijven daarom staan. 
 

 
 

 

 
Bron: dossier aanvraag, gemeente Zoetermeer. 

  



Zwanewater 41   
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak 
zaaknummer:  2022-081824 
welstandsgebied: 6 Meerzicht 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
  
 
Conclusie : Akkoord, niet strijdig met redelijke eisen van welstand.  

 
Motivering : Het bouwplan voldoet niet aan het door de raad vastgestelde beleid voor dakkapellen. 

Het plan is echter akkoord, omdat in de wijk op dezelfde woningen meerdere 
dakkapellen met dezelfde afwijkende afmetingen voorkomen. 
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 dezelfde dakkapel 
gerealiseerd is bij het buurpand Zwanewater 43. 
    

 
   
  

 

   
Bestaande voorgevel                                 Gewijzigde voorgevel 
Bron: StudioBvH Architect BNA 

 
 
 
  



Werner von Siemensstraat 49  
omschrijving:   Het plaatsen van diverse lichtreclames 
zaaknummer:  2022-081933 
welstandsgebied: 14 Snelweg, Hoofdwegenstructuur, Randstad Rail 
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 reclamebeleid.  

 
Opmerkingen : Het plan is aangepast conform het advies van de stadsbouwmeester van 28-08-2022.   

 
    
  

 

      
Gedeelte voorgevel                                           Gedeelte voorgevel 
 
 

 
Gedeelte achtergevel 
Bron: Aan de Stegge Twello. 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Bleiswijkseweg (grasveld grenzend aan nummer 118)  
omschrijving:   Het bouwen van een biodiversiteitstoren 
zaaknummer:  2022-081936 
welstandsgebied: 15 Parken 
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: gemeente Zoetermeer. 

 
 
  

  



Juweellaan 173 
  
omschrijving:   Het plaatsen van een houten schuurtje in de zijtuin 
zaaknummer:  2022-082278 
welstandsgebied: 11 Rokkeveen 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
Conclusie : Niet akkoord, strijdig met redelijke eisen van welstand.  

 
Motivering : Het bouwplan voldoet niet aan 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 negatief over het plan, omdat een schuur op deze plek 
afbreuk doet aan de architectuur van de woning en de directe openbare ruimte. 
-Om de bezwaren weg te nemen adviseert de stadsbouwmeester, onder voorwaarde dat 
het een tijdelijk bouwwerk is, een afdak in plaats van een schuur te maken. 
    

   

 

 
Bron: dossier aanvraag. 

 
 
 
  



Stierenweide 10 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak 
zaaknummer:  2022-082787 
welstandsgebied: 9 Seghwaert  
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
  
   
Conclusie : Akkoord, niet strijdig met redelijke eisen van welstand.  

 
Motivering : Het bouwplan voldoet niet aan het door de raad vastgestelde beleid voor dakkapellen. 

Het plan is echter akkoord, omdat in de straat dezelfde dakkapellen met dezelfde 
afwijkende afmetingen zijn gerealiseerd. 
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: Dakkapel.nl 

  
 
  

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Slotermeer 33   
omschrijving:  Het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak 
zaaknummer:  2022-077411 
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 : Geen.  

 
 

 

      
Bestaande achtergevel    Gewijzigde achtergevel 
Bron: Klaassen dakkapellen. 

 
 
  



Van Coehoornschans 19 
omschrijving:   Het realiseren van een uitbouw met balkon op de 2de verdieping aan de 

achterzijde van de woning 
zaaknummer:  2022-084286 
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 een dergelijke opbouw al 
bij het buurpand Van Coehoornschans 17 is vergund.    

 
 

 

      
Bestaande achtergevel                         Gewijzigde achtergevel 
 

 
Gewijzigde doorsnede 
Bron: dossier aanvraag. 

 
  

 
 
  



Croesinckplein 24-26     
omschrijving:   Het  plaatsen van 2 BHV- borden t.b.v. verzamelplaats 
zaaknummer:  2022-083156 
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 : Geen.   

 
 

 
Bron: dossier aanvraag. 

 
 
  

 
 
  



Centraal Park (vooroverleg) 
omschrijving:   Binnenstad Dobbegebied  
zaaknummer:  2022-080042 
welstandsgebied: 2 Centrum 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid 
   
Conclusie : In principe akkoord. Het plan voldoet in hoofdlijnen aan 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 Commissie Ruimtelijke Kwaliteit op 22 mei 2022. Het 
plan was toen akkoord met uitzondering van de vlonder.  
- De stadsbouwmeester adviseert positief over het plan, omdat de verandering van 
materiaal van de rand van de vlonder van r.v.s. naar cortenstaal past beter bij het 
natuurlijke karakter van het ontwerp en de materialen van de vlonder. 
 

 
 

 
Bron: Buro Sant en co. 

 
 
  

 
 
  



Violiervaart 28 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakopbouw 
zaaknummer:  2022-083206 
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 : De stadsbouwmeester adviseert positief over het plan, omdat dergelijke opbouwen al 
eerder vergund en uitgevoerd zijn in hetzelfde blok.    

 
 

 
Bron: dosser aanvraag. 

 
 
  

 
 

  


