
        
 
 
 
                
 
 
 

Verslag van de vergadering van de stadsbouwmeester op 19 mei 2022. 
 
Via Microsoft Teams en/of live aanwezig: 
 
Aanwezig: 
 
Dhr. ir. R.G. Knappers Stadsbouwmeester Zoetermeer, voorzitter 

erfgoedcommissie Zoetermeer 
Mevr. drs. J. van Geest Architectuurhistoricus, lid erfgoedcommissie Zoetermeer 
Mevr. drs. M. Panman Secretaris Stadsbouwmeester en CRK, adviseur Erfgoed en 

Ruimtelijke kwaliteit, gemeente Zoetermeer 
Mevr. N. van Vught Ambtelijke ondersteuning stadsbouwmeester, gemeente 

Zoetermeer 
Dhr. A. Berendsen Stedenbouwkundige, gemeente Zoetermeer 

 
 
 
   
 
Nieuwe Dorp (ZWD01 C 7265) 
omschrijving:   Het bouwen van 3 bruggen 

zaaknummer:  2022-038446 
welstandsgebied: 4 Dorp 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
advieskader:  Beeldkwaliteitsplan Nutrihage 

  
  

 
 
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. 
 

Opmerkingen : - Het plan omvat de bouw van drie verschillende bruggen ter ontsluiting van de nieuwe 
woonwijk Nutrihage/Nieuwe Dorp. Het gaat om een brede toegangsbrug (brug 1), een 
voetgangersburg (brug 2) en een calamiteitenbrug. Aan de noordzijde van de wijk zijn 
al twee voetgangersbruggen gerealiseerd en aan de zuidzijde, vlakbij brug 2, één. 

- In het beeldkwaliteitsplan Nutrihage zijn de volgende criteria voor bruggen opgenomen: 
1. gebruik van natuurlijke materialen; 
2. kleinschalig; 
3. refererend aan de omliggende wijken. 
Voor brug 1 geldt daarnaast dat het een robuuste uitstraling moet hebben. 
-De stadsbouwmeester adviseert negatief over het plan, omdat brug 2 en de 
calamiteitenbrug dezelfde uitstraling moeten krijgen als de bestaande bruggen. Brug 1 is 
wel akkoord. 
- Om de bezwaren weg te nemen wordt geadviseerd: 
1. brug 2 en de calamiteitenbrug hetzelfde uit te voeren als de bestaande bruggen; 
2. alle hekwerken in RAL 7016 uit te voeren en het hekwerk van brug 1 daarnaast in 
gemoffeld zink uit te voeren. 



 
 
 
 

 

 
 

 
Bron: LBA projectbureau voor Civiele techniek, bouw en Geodesie 

 
 
   
 
 
 
  



Monumenten/erfgoedadvies 
 
Vlamingstraat 77 
omschrijving:   bouwen van een carport   
zaaknummer:  2022-034554 
welstandsgebied: 1 Historisch centrum 
welstandsniveau: Beschermde stadsgezichten 
status pand:  Gemeentelijk monument 

 
 
  
Conclusie : Niet akkoord, aangehouden. Het plan voldoet als voorgesteld niet aan de eisen van de 

Erfgoedverordening, de Wabo en het gemeentelijk beleid, zie Opmerkingen. 

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

De monumentale waarden worden geschaad. De erfgoedcommissie ziet graag een plan 
aangepast tegenmoet, zie Opmerkingen. 
 

Opmerkingen : - Het plan is eerder behandeld door de stadsbouwmeester op 28 april 2022 en heeft 
toen een positief advies gekregen. 
- De erfgoedcommissie vindt de locatie en de afmetingen van de carport positief, maar 
adviseert negatief over de vormgeving, het kleur- en materiaalgebruik. De carport moet 
transparanter zijn en in zijn verschijningsvorm zo ondergeschikt mogelijk zijn aan het de 
hoofdboerderij. 
- Om de bezwaren weg te nemen, adviseert de commissie het volgende: 
1. het hekwerk van groen gaas dient helemaal rondom te worden doorgezet; 
2. het boeiboord dient in hout te worden uitgevoerd; 
3. het dak dient te worden uitgevoerd in mossedum in combinatie met zonnepanelen. 

 
 
 
 

 

 

 
Bron: Roald Tuindesign 

 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
Tollensstraat 26 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel 
zaaknummer:  2022-038495 
welstandsgebied: 4 Dorp 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
   
Conclusie : Akkoord, niet strijdig met redelijke eisen van welstand.  

 
Motivering : De dakkapel voldoet in principe niet aan het door de raad vastgestelde beleid voor 

dakkapellen, omdat de dakkapel breder is dan toegestaan. Echter, omdat er in de buurt 
al dezelfde brede dakkapellen zijn vergund, adviseert de stadsbouwmeester in dit geval 
positief over het plan. 
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: Dakkapel.nl 

 



   
 
 
 
 
Schansbaan 223 (tuinvereniging Levenslust)  
omschrijving:   Het plaatsen van een hobby kas 
zaaknummer:  2022-038546 
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 omgeving. 
 

Opmerkingen : Geen. 
 

 

 
Foto tweedehands hobby kas 
Bron: aanvraag dossier 

 
 



  
Ligusterpark 15, aangepast 
omschrijving:   Het vervangen van een aanbouw t.b.v. houtopslag aan de 

 voorzijde van de woning 
zaaknummer:  2022-038679 
welstandsgebied: 9 Seghwaert 
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. 
 

Opmerkingen : De oorspronkelijk kast is nooit vergund geweest. Ook het nieuwe voorstel van een kast 
op deze locatie hoort niet bij het oorspronkelijke architectonische gemetselde ensemble  
dat grenst aan de openbare ruimte. Geadviseerd wordt een andere locatie te vinden  
voor de houtopslag. 

 
 

 

     
Bron: dossier aanvraag 

  



 
 

Louis Braillelaan 80 
omschrijving:   Het plaatsen van handelsreclame (Equans) aan het hoofdgebouw 
zaaknummer:  2022-038716 
welstandsgebied: 14 Snelweg, Hoofdwegenstructuur, Randstad Rail 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid 
 
   
Conclusie : Akkoord, niet strijdig met redelijke eisen van welstand.  

 
Motivering : De reclame voldoet in afmeting en aantal aan de criteria van het door de raad 

vastgestelde reclamebeleid.  
De kleur- en materiaalgebruik zijn voldoende hoogwaardig en verzorgd en afgestemd op 
het bestaande gebouw. 
 

Opmerkingen : Geen. 
 
 
 

 

  
Gewenste situatie 
Bron: RGN Brand Identity Services 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Titaanwit 39 (aangepast) 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning 
zaaknummer:  2022-039121 
welstandsgebied: 11 Rokkeveen 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
   
Conclusie : Akkoord, niet strijdig met redelijke eisen van welstand.  

 
Motivering : De dakkapel voldoet aan de criteria van het door de raad vastgestelde 

dakkapellenbeleid 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 breedte is aangepast volgens het advies van de stadsbouwmeester op 07-04-2022. 
 

 

 

       
Bestaande voorgevel                       Nieuwe voorgevel 
Bron: Studio BvH 

  



 
 
 
Akkerdreef 152 (aangepast) 
omschrijving:  plaatsen van een dakkapel aan de zijgevel woning 
zaaknummer:  2022-039140 
welstandsgebied: 9 Seghwaert 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
   
Conclusie : Akkoord, niet strijdig met redelijke eisen van welstand.  

 
Motivering : De dakkapel voldoet aan de criteria van het door de raad vastgestelde 

dakkapellenbeleid.  
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 volgens het advies van de stadsbouwmeester op 14-04-2022. 
 

 

    
Bestaande zijgevel                                          Nieuwe zijgevel 
Bron: MOZA studio 

  



Medeaschouw 116    
omschrijving:   Het plaatsen van een dakopbouw aan de voorzijde van de woning 
zaaknummer:  2022-040071 
welstandsgebied: 8 De Leyens 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
   
Conclusie : Akkoord, niet strijdig met redelijke eisen van welstand.  

 
Motivering : De dakopbouw 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 de dakopbouw, omdat deze hetzelfde is  
als bij de buurpanden Medeaschouw 108,110 en 112. 
 

 
 

 

      
Bestaande achtergevel                              Nieuwe achtergevel 
Bron: dossier aanvraag 

  



 
Tjalkwerf 6 
omschrijving:  Het plaatsen van een dakopbouw en het wijzigen van een gevelkozijn aan de 

voorzijde woning 
zaaknummer:  2022-040189 
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 dezelfde dakopbouwen bij 
dezelfde woningen in de buurt al gerealiseerd zijn. 

 
 

 

    
Voorgevel nieuw                       Achtergevel nieuw 

 
Doorsnede nieuw 
Bron: CMVD 

 

  



 
Tjalkwerf 7 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakopbouw aan de voorzijde woning 
zaaknummer:  2022-040190 
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 dezelfde dakopbouwen bij 
dezelfde woningen in de buurt al gerealiseerd zijn. 

 
 

 

      
Voorgevel bestaand                   Voorgevel nieuw 
Bro: CMVD 

 
 
 
 
  


