
        
 
 
 
                
Verslag van de vergadering van de stadsbouwmeester op 20 oktober 2022. 
 
Via Microsoft Teams en/of live aanwezig: 
 
Aanwezig: 
 
Dhr. ir. R.G. Knappers Stadsbouwmeester Zoetermeer, voorzitter 

erfgoedcommissie Zoetermeer 
Dhr. ir.  M. Enderman Restauratiedeskundige, erfgoedcommissie Zoetermeer 
Mevr. drs. J. van Geest Architectuurhistoricus, erfgoedcommissie Zoetermeer 
Mevr. drs. M. Panman Secretaris Stadsbouwmeester en CRK, adviseur Erfgoed en 

Ruimtelijke kwaliteit, gemeente Zoetermeer 
Mevr. ing. A. Neuteboom Adviseur erfgoed, gemeente Zoetermeer 
Mevr. N. van Vught Ambtelijke ondersteuning Stadsbouwmeester 
Dhr. ing. A. Berendsen Stedenbouwkundige, gemeente Zoetermeer 
 
 
Erfgoedadvies/Monumentenadvies 
 
Voorweg 208    
omschrijving:   Het slopen van een beeldbepalend pand   
zaaknummer:  2022-086244 
welstandsgebied: 3 Historische linten 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid, Beschermde stadsgezichten 
status pand:  Karakteristiek 
status gebied:  Beschermd stadsgezicht Voorweg 
  
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 waarden worden onvoldoende gerespecteerd.  
De architectonische uitwerking en het kleur- en materiaalgebruik zijn onvoldoende 
hoogwaardig en verzorgd en afgestemd op de bestaande woning en de omgeving. 
 

Opmerkingen : - Het plan is eerder behandeld in de vergadering van de erfgoedcommissie van  
6-10-2022 en heeft toen een negatief advies gekregen. 
- De architect heeft het plan toegelicht. Hij geeft aan dat het voorhuis niet verschoven 
wordt, zoals eerder wel het geval was.  
- De erfgoedcommissie adviseert negatief over het plan, omdat het ontwerp en de 
detaillering onvoldoende is. Het gaat hierom een beeldbepalend pand, één van de parels 
langs dit deel van de Voorweg, dat vanaf de openbare ruimte van alle kanten zichtbaar 
is. Daarom wordt in dit geval een hoogwaardig ontwerp verwacht. 
- De erfgoedcommissie heeft de volgende opmerkingen: 
1. Inspectierapport: het rapport overtuigt niet over de bouwkundige staat van het 
voorhuis en de voorgevel. De noodzaak tot sloop wordt niet duidelijk aangetoond. De 
opname is onvolledig, omdat een waterpasmeting mist. Het is niet duidelijk of het 
voorhuis en voorgevel integraal of gedeeltelijk verzakken. 
2. Tekening bestaand: deze klopt niet, omdat de voorgevel niet helemaal symmetrisch 
is. Het rechter deel van de gevel is namelijk 2 stenen breder. Gevraagd wordt de 
tekening aan te passen. 
3. Details: de kwaliteit van de details is onvoldoende, de detaillering is te grof voor een 
beeldbepalend pand in een beschermd stadsgezicht. Geadviseerd wordt bovendien een 
volledige set aan te leveren. Over de aangeleverde details heeft de commissie de 
volgende opmerkingen: 
 
 
 
 
 



- detailtekening 34 klopt niet met de geveltekeningen en lijkt van een ander project te 
zijn. Geadviseerd wordt de ventilatiestrook uit het zicht te houden. 
- detailtekening 38: het boeiboord van de serre is veel te groot, 55 cm, en te grof 
vormgegeven. 
- ventilatieroosters: deze zijn erg lelijk. Geadviseerd wordt deze verborgen aan te 
brengen of te kiezen voor balansventilatie. 
4. Nieuwe gevels: het ontwerp van de gevels is van onvoldoende kwaliteit: er ontstaat 
een boerderette, wat ongewenst is. In de zijgevels zijn verkeerde vensters toegepast. 
Geadviseerd wordt de oorspronkelijke situatie, zie foto hieronder, als uitgangspunt te 
nemen.  
5. Plattegrond: de commissie merkt op dat de indeling op de begane grond niet logisch 
is ten opzichte van de oorspronkelijke plattegrond. 

 
 

  

 
Bestaande situatie 

 

 
 
Nieuwe situatie 
Bron: Schra architectuur & bouwservice. 
 

  
Foto’s van de oorspronkelijke situatie. 
Bron: dossier aanvraag. 

 
 
  



Van der Waalsstraat (vooroverleg)  

omschrijving:  Het oprichten van een bedrijfsgebouw met zeven bedrijfsunits en 
parkeervoorzieningen op eigen terrein 

zaaknummer:  2022-086728 
welstandsgebied: 12 Oosterheem 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
  
Conclusie : In principe akkoord (IPA). Het plan voldoet in principe op hoofdlijnen aan redelijke 

eisen van welstand onder voorwaarden, zie Motivering.  

 
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 omgeving. 
De voorwaarden zijn: 
- In de profielen van de vensters dient meer diepte te komen; 
- Voor de omkaderingen dient 5 cm te worden aangehouden; 
- Er dient geen EPDM in het zicht te worden toegepast. 

   
Opmerkingen : -  Het plan is eerder behandeld in de vergadering van de stadsbouwmeester van  

   29-09-2022 en heeft toen een negatief advies gekregen. Naar aanleiding hiervan is het 
plan aangepast. De architect heeft het plan toegelicht. 

- De stadsbouwmeester in principe positief over het plan onder de volgende 
voorwaarden: 

1. In de profielen van de vensters dient meer diepte te komen; 
2. Voor de omkaderingen dient 5 cm te worden aangehouden; 
3. Er dient geen EPDM in het zicht te worden toegepast. 
 

 
 
 

 
Bron: Ruud van Bochoven Architect. 

 
 
 
 
  



Van der Waalsstraat (vooroverleg)  
omschrijving:  Het oprichten van een bedrijfsgebouw met zes bedrijfsunits en 

parkeervoorzieningen op eigen terrein 
zaaknummer:  2022-086746 
welstandsgebied: 12 Oosterheem 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
Conclusie : In principe akkoord (IPA). Het plan voldoet in principe op hoofdlijnen aan redelijke 

eisen van welstand onder voorwaarden, zie Motivering.  

 
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 omgeving. 
De voorwaarden zijn: 
- In de profielen van de vensters dient meer diepte te komen; 
- Voor de omkaderingen dient 5 cm te worden aangehouden; 
- Er dient geen EPDM in het zicht te worden toegepast. 

   
Opmerkingen : -  Het plan is eerder behandeld in de vergadering van de stadsbouwmeester van  

   29-09-2022 en heeft toen een negatief advies gekregen. Naar aanleiding hiervan is het 
plan aangepast. De architect heeft het plan toegelicht. 

- De stadsbouwmeester in principe positief over het plan onder de volgende 
voorwaarden: 

1. In de profielen van de vensters dient meer diepte te komen; 
2. Voor de omkaderingen dient 5 cm te worden aangehouden; 
3. Er dient geen EPDM in het zicht te worden toegepast. 
- Ral 8025 (Bladbruin) is akkoord als kleur voor de gevelpanelen van  de achterbouw. 

 
  
 

 
 

 
Bron: Ruud van Bochoven Architect. 

 
 
 
  



Scheglaan 11 
omschrijving:   Nieuwbouw clubhuis en kleedkamers FC Zoetermeer 
zaaknummer:  2022-093347 
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 omgeving. 
 

Opmerkingen : - Het plan is eerder behandeld in de vergadering van de stadsbouwmeester van  
  25-08-2022. Het plan is aangepast conform dit advies. 
- Het overleg met de landschapsontwerper van de gemeente over de terreininrichting 

vindt volgende week plaats.  
- Bij de kozijnenstaat is een detail toegevoegd van de profilering. Deze is zodanig dat 

overal steeds de kozijnen steeds een dikte van 67 mm in het aanzicht hebben. 
 

 
 

 
Bron: gemeente Zoetermeer 

 
 
 
 
  



Andoornvaart 54   
omschrijving:   Het plaatsen van een opbouw met een dakkapel   
zaaknummer:  2022-093286 
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 dit plan, omdat deze opbouw met dakkapel 
hetzelfde is als eerdere uitgevoerde dakopbouwen bij dezelfde woningen.  

 
 

 
Bron: AK koreman bouwkundig advies en tekenbureau 

 
 
 

 
 

  



Tijgeroog 11    
omschrijving:   Het uitbouwen van een woning op de begane grond - zijkant en voorzijde 
zaaknummer:  2022-092954 
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 : Het plan is aangepast conform het advies van de stadsbouwmeester in het vooroverleg 
van 21-07-2022.    

 
 

     
Gewijzigde plattegrond                                                 gewijzigde voorgevel 
Bron: Ruud van Bochoven architect. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Groen-blauwlaan (ter hoogte van nr. 109)   
omschrijving:  Het vervangen van een houten brug KW16.127 voor een betonnen brug 
zaaknummer:  2022-092960 
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 omgeving. 
 

Opmerkingen : De stadsbouwmeester adviseert positief over het plan, omdat de vormgeving van de 
brug past bij de overige bruggen in de buurt.   

 
 

 
Bron: Damsteegt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Titaanwit 39    
omschrijving:   Het uitbreiden van de dakopbouw op het voordakvlak van de woning.  
zaaknummer:  2022-092968 
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 
eerder in hetzelfde woonblok zijn gerealiseerd.    

 
 

 
Gewijzigde voorgevel 
Bron: De Graaf bouwkundig teken- en adviesbureau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Hebriden 56    
omschrijving:   Het vergroten van een vergunde dakopbouw d.m.v. een extra verdieping 
zaaknummer:  2022-093202 
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 is onvoldoende hoogwaardig en verzorgd en afgestemd 
op de bestaande woning en de omgeving. 
Alhoewel het bestemmingsplan de voorgestelde bebouwingshoogte toestaat, is de 
voorgestelde twee/drielaagse dakopbouw een wezenlijke aantasting van de seriematige 
kleinschalige opzet van het bouwblok. Met de opbouw ontstaat namelijk een vierlaagse 
bebouwing die sterk contrasteert met de oorspronkelijke twee en éénlaagse bebouwing 
in de directe omgeving. Bij een dakopbouw van één/twee lagen hoog die reeds vergund 
is, wordt de oorspronkelijke kleinschaligheid gerespecteerd; bij twee lagen aan de 
voorzijde/drie lagen aan de achterzijde wordt deze kleinschaligheid in wezen aangetast.  
 
Het bouwblok is gelegen in deelplan 3 van Oosterheem. In de gebiedsomschrijving is er 
sprake van een tuindorp-verkaveling, waar kleinschaligheid overheerst. De voorgestelde 
vierlaagse bebouwing op deze locatie tast dit karakter aan. 
In de Welstandsnota 2012 staat beschreven aan welke criteria bij redelijke eisen van 
welstand een bouwwerk of verbouwing dient te voldoen: 
 
Reguliere welstand 
Een bouwwerk of verbouwing voldoet aan redelijke eisen van welstand wanneer: 

1. Het in volume, maat, schaal en verschijningsvorm past in zijn omgeving en 

daarmee in harmonie is (verwantschap) of zorgvuldig contrasteert; 

2. Het een positieve bijdrage levert aan de kwaliteit van de omgeving en de 

openbare ruimte; 

3. Het zich duidelijk herkenbaar richt op zijn omgeving en zich daar niet van 

afkeert; 

4. Het is afgestemd op de stedenbouwkundige en architectonische typologie van 

het gebied; 

5. Het evenwichtig en beheerst is vormgegeven in goede maatverhoudingen en 

compositie van onderdelen, daarin begrepen het materiaalgebruik, de 

constructie en het daklandschap; 

6. Het rekening houdt met de vorm, de kleur en het materiaalgebruik van de 

omliggende gebouwen; 

7. Het consistent is in de gekozen bouwstijl. 

 
 

 
 
 
 

Het plan voldoet niet aan nr. 1, 2, 3, 4 en 5 van de bovenstaande criteria: 
1. Het bouwplan past niet in volume, maat, schaal en verschijningsvorm in zijn 

omgeving: het bestaande kleinschalige seriematige bouwblok wordt te veel 
aangetast. 

2. Het bouwplan levert een negatieve bijdrage aan de kwaliteit van de omgeving en 
de openbare ruimte: de opbouw genereert onder andere detonerende grote 
blinde zijgevels die vanaf de openbare ruimte zichtbaar zijn. 

3. Het bouwplan richt zich niet op zijn omgeving, omdat het qua schaal niet past bij 
de kleinschaligheid van het bouwblok en de andere omliggende bebouwing. 

4. De opbouw past niet in de stedenbouwkundige en architectonische typologie: 
alhoewel op de hoeken hogere accenten zijn gerealiseerd van drie bouwlagen 
hoog om de blokken te beëindigen, zijn midden in het bouwblok dergelijke 
accenten onwenselijk. 

5. Het bouwplan is niet evenwichtig en beheerst vormgegeven in goede 
maatverhoudingen en compositie van de onderdelen: de twee/drielaagse 
dakopbouw tast het bestaande daklandschap aan, omdat het volume buiten 
proportie is. 

 



 

 
Doorsnede                                                                  Gewijzigde voorgevel 
Bron: kei ontwerp 
 

 
 
  



Mauritsstraat 3  
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel op de tweede verdieping aan de voor- en 

achterzijde van de woning 
zaaknummer:  2022-093423 
welstandsgebied: 4 Dorp 
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 voor 

dakkapellen. De architectonische uitwerking aan de voorzijde is onvoldoende 
hoogwaardig en verzorgd en afgestemd op de bestaande woning en de omgeving. 
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 de dakkapel aan de voorzijde wordt niet aan voldaan aan de criteria 2.1, 3.1 en 3.2. 
De dakkapel is te groot voor het dakvlak en voldoet niet aan de sneltoetscriteria in de 

hoogte en breedte. Gezien de beperkte kaphoogte is een dakkapel startend vanuit de 

nok onvermijdelijk en is in de buurt veelvuldig uitgevoerd. De hoogte van de rand van de 

dakkapel dient echter wel onder de nokvorst te starten en niet hoger te zijn. 

 
 

Opmerkingen : Om de bezwaren weg te nemen wordt geadviseerd: 
1. De dakkapel aan de voorzijde niet breder te maken van 70% van het dakvlak, te 

weten 4375 mm; 
2. Deze dakkapel onder de nokvorst te laten starten; 
3. Voor de vensterindeling zoveel mogelijk de vensterindeling van de eerste 

verdieping aan te houden. 
 



 

 
Bron: Studio BvH, architect BNA 
 

 

   


