
        
 
 
 
                
 

Verslag van de vergadering van de stadsbouwmeester op 16 en 17 juni 2022. 
 
 
 

 
Zegwaartseweg 150  vooroverleg, is behandeld op 17 juni 2022 
omschrijving:  Het bouwen boerderijwoning met losstaande garage en renoveren/deels 

slopen zomerhuis 
zaaknummer:  2022-053172 
welstandsgebied: 3 Historische Linten 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid 
advieskader:  Beeldkwaliteitsplan historische linten Voorweg en Zegwaartseweg 
status pand:  Beeldbepalend 
 
    
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 architect en eigenaren lichten het plan toe in de vergadering. Plan is om achter het 
oorspronkelijke zomerhuis, een beeldbepalend pand aan het historisch lint van de 
Zegwaartseweg, een nieuw volume te bouwen dat in zijn verschijningsvorm refereert 
aan de hoofdboerderij die er vroeger naast heeft gestaan. In principe wordt het 
zomerhuis gesloopt, ondanks het eerder advies om het te behouden. Het terrein dat 
deels op en aan de dijk ligt, zal worden aangevuld. 

- De stadsbouwmeester vindt het positief dat de sfeer van het oude lint behouden blijft 
en dat het zomerhuis als pronkjuweel in het plan is opgenomen. Ook adviseert de 
stadsbouwmeester positief over de nieuwbouw achter het zomerhuis omdat 
aangetoond is dat in de regio zomerhuizen vaker geplaatst zijn vóór de boerderij. 

 
Echter hij adviseert negatief over het plan omdat: 
1. het zomerhuis behouden moet blijven. Als men wil slopen dan moet door middel van 

een bouwtechnisch rapport worden aangetoond dat de bouwkundige staat zodanig 
slecht is dat er gesloopt moet worden. De initiatiefnemer geeft aan dat het achterste 
deel van het zomerhuis dat er in de jaren vijftig is aangezet, losscheurt en in ieder 
geval gesloopt zal moeten worden. Hiertegen is geen bezwaar. 

3. het transparante tussenlid zo smal mogelijk dient te worden gehouden en 1,50 meter 
ten opzichte van de zijgevels dient terug te springen. 

4. de garage die nu vrijstaand op het achtererf geprojecteerd is, in het nieuw te bouwen 
hoofdvolume geïntegreerd dient te worden. 

5. de grond niet opgevuld mag worden, omdat het dijkprofiel zoveel mogelijk in stand 
moet blijven. Geadviseerd wordt het hoogteverschil in het ontwerp terug te laten 
komen. 

 
 



 

 
Impressie van de nieuwbouw 
Bron: Houweling architecten 

 
  

 
 
 
 

 
  
 
  



Palenstein vlek D (ZWD01 B 5554) is verplaatst naar de vergadering van 24-06-2022 
omschrijving:   bouwen van vierentachtig appartementen  
zaaknummer:  2022-053603 
welstandsgebied: 5 Palenstein 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 

 

 
Impressie 
Bron: Steenhuis Bukman Architecten 

 
   

 
 
 
 
 
  



 
Tjotterkade 83:  
omschrijving:   Het plaatsen van uitbouw en dakkapel  
zaaknummer:  2022-051168 
welstandsgebied: 8 De Leyens 
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 uitbouw en de dakopbouw aan de achterzijde vormen een ensemble met nummer 85 
en zijn akkoord. Alhoewel de dakkapel op de eerste verdieping breder is dan 70% van 
het dakvlak is deze toch akkoord, omdat bij nummer 85 ook een bredere dakkapel is 
gerealiseerd. Echter de dakkapel aan de voorzijde op de tweede verdieping doet het 
profiel van het straatje te veel geweld aan en vormt een precedent en is daarom niet 
akkoord. 

Opmerkingen : Om de bezwaren weg te nemen wordt geadviseerd de dakkapel aan de voorzijde op de 
tweede verdieping weg te laten.     

 

 
 

 
Nieuwe voorgevel                                                         Nieuwe achtergevel 
Bron: Vision Architecture 

 
 
  

 
  



 
Kaaskenswater 4 
omschrijving:  Het plaatsen van een dakopbouw aan de voor- en achterzijde van de woning  
zaaknummer:  2022-052768 
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 is onvoldoende hoogwaardig en verzorgd en afgestemd 
op de bestaande woning en de omgeving. 
 

Opmerkingen : Om de bezwaren weg te nemen adviseert de stadsbouwmeester de pui-indeling 
af te stemmen op de pui van de eerste verdieping, zoals ook het geval is bij de 
uitgevoerde dakopbouw van Groenwater 9, zie foto hieronder. 

 
 

 

        

 
Gewijzigde voor- en achtergevel en doorsnede. 
Bron: Dakkapel.nl  

 
 
 
 
 
 



 

 
Mogelijke suggestie van de pui-indeling van de dakopbouw, voorbeeld Groenewater 9. 
Bron: Google Maps. 

 
 
  

 
  



Erfgoed/monumentenadvies 
 
 
Vlamingstraat 77   (aangepast) erfgoedadvies    
omschrijving:   Het bouwen van een carport 
zaaknummer:  2022-052848 
welstandsgebied: 3 Historische Linten 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid 
status pand:  Rijksmonument 
 
 
Conclusie : Akkoord. Het plan voldoet als voorgesteld aan de eisen van de Erfgoedwet, 

Monumentenwet, 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. 
 

Opmerkingen : - Het plan is eerder behandeld door de erfgoedcommissie op 19-05-2022. 
- Het plan is aangepast conform dit advies en krijgt daarom een positief advies van de 
erfgoedcommissie. 
 

 
 
 

 

 
Bron: Roald Tuindesign 

 
 

 
  



    
 
Berlijnstraat 137  
omschrijving:  Het plaatsen van transparante en wegschuifbare balkonbeglazing 
zaaknummer:  2022-053916 
welstandsgebied: 2 Centrum 
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 : - Er zijn in het appartementencomplex al meerdere soortgelijke balkonbeglazingen 
gerealiseerd. 

 

 

      
Bron: Metalura 

 
 
  



Hunsingo 98  (aangepast)   
omschrijving:   Het plaatsen van een dakopbouw 
zaaknummer:  2022-054062 
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 : -Het plan is aangepast conform het advies van de stadsbouwmeester van 07-04-2022.  
- De bijgeleverde details kunnen als niet van toepassing worden beschouwd. 
 

 

 

 
Nieuwe situatie 
Bron: aanvraagdossier 

 
  

  



 
 
Einsteinlaan 10 
omschrijving:   Het plaatsen van twee handelsreclames op de gevels 
zaaknummer:  2022-054127 
welstandsgebied: 14 Snelweg, Hoofdwegenstructuur, Randstad Rail 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid 
  
  
Conclusie : Akkoord, niet strijdig met redelijke eisen van welstand.  

 
Motivering : Het bouwplan voldoet als voorgesteld weliswaar niet aan de criteria van het door de raad 

vastgestelde beleid (de reclame-uiting is groter dan 1 x 5 meter), echter omdat de 
reclame goed is gepositioneerd en in verhouding staat tot de compositie van de gevel, 
adviseert de stadsbouwmeester positief. 

In de Reclamenota 2019 staat voor gebied 14 Snelweg, Hoofdwegenstructuur, Randstad 
Rail 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.  

- Merkreclame op de stations worden beoordeeld door de NS, HTM of Prorail. 
-  Een lichtreclame-uiting wordt altijd getoetst aan de Richtlijnen lichthinder. 

 

Opmerkingen : De ledverlichting van de reclame-uiting dient nog te worden getoetst op lichtsterkte 
conform de Richtlijnen lichthinder.    

 
 



 

 
Impressie 
Bron: effect sign 

 
 
 
   
 
 
  


