
        
 
 
 
                

Verslag van de vergadering van de stadsbouwmeester op 21 juli 2022. 
 
 
Tijgeroog 11   (vooroverleg) 
omschrijving:   Het verbouwen van het huis tbv een eetkeuken 
zaaknummer:  2022-066355 
welstandsgebied: 11 Rokkeveen 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
Conclusie : In principe akkoord (IPA). Het plan voldoet op hoofdlijnen in principe aan redelijke 

eisen van welstand.  

 
Motivering : Het plan voldoet in principe onder voorwaarden aan de criteria van het door de raad 

vastgestelde beleid. 
De aanbouw/uitbouw op het voorerfgebied voldoet niet geheel aan de sneltoetscriteria 
voor aan- en uitbouwen, omdat de uitbreiding op het voorerfgebied wordt geplaatst, 
maar wel in voldoende mate aan de algemene criteria en de aanvullende criteria in de 
gebiedsbeschrijvingen. Er is eerder een vergelijkbare uitbreiding gerealiseerd bij de 
woning aan Tremoliet 1. 
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 een vooroverleg en betreft een uitbouw aan de voorzijde en aan de zijkant. 

- Vergelijkbare uitbouwen aan de voorzijde zijn vergund en gerealiseerd bij Tijgeroog 1 
en Tremoliet 1 en 23. 

- De stadsbouwmeester adviseert positief over het plan, omdat de uitbouw het karakter 
van een erker heeft. De afmeting, de vormgeving en het kleur- en materiaalgebruik zijn 
gelijk aan die van Tremoliet 1. 

 

  
Bestaande situatie 

 
 

 

 
 

  
Nieuwe situatie 
Bron: Ruud van Bochoven architect. 



 
 
 

 
 
Fregatwerf 5 

Omschrijving: Het vervangen van de houten kozijnen voor kunststof kozijnen in de voorgevel 
zaaknummer:  2022-057132 
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 : -  Het plan is eerder behandeld in de vergadering van de stadsbouwmeester van 30-06-
2022 en heeft toen een negatief advies gekregen.  

- De aanvrager heeft de stadsbouwmeester verzocht te kijken naar dezelfde 
vensteraanpassingen bij soortgelijke woningen in de buurt. 

- De stadsbouwmeester adviseert positief, omdat er in de buurt bij soortgelijke woningen 
dezelfde aanpassing heeft plaats gevonden. Hij geeft wel een suggestie mee, zie 
Suggesties. 

 
Suggesties : -  De stadsbouwmeester geeft als suggestie mee de huidige raamindeling toch te 

handhaven, omdat deze namelijk zeer goed uitvoerbaar is in het voorgestelde profiel 
van de firma Schüco. 

 

 
Bron: Dossier aanvraag. 

 

  



 
Dorpsstraat 158B  
omschrijving:   Het plaatsen uitbouw aan zij- en achtergevel van hoofdgebouw 
zaaknummer:  2022-064867 
welstandsgebied: 1 Historische kern 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid, Beschermde stadsgezichten 
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, het 
beschermd stadsgezicht Dorpsstraat. 
 

Opmerkingen : - De stadsbouwmeester adviseert negatief over het plan, omdat de maat en schaal van 
de aanbouw onvoldoende in verhouding staan tot de bestaande woning en tot het 
beschermd stadsgezicht Dorpsstraat.  

- De woning ligt in de tweede linie van de bebouwing langs de Dorpsstraat. Hierdoor is 
vooral het aanzicht vanaf de Buurtvaart belangrijk: de achterkant moet hier worden 
beschouwd als de voorkant. 

- Om de bezwaren weg te nemen adviseert de stadsbouwmeester het oorspronkelijke 
hoofdvolume meer tot zijn recht te laten komen door het grote volume van de uitbouw 
op te knippen in een aanbouw achter en een aanbouw opzij. 

- Als referentie wordt het woonhuis aan de Krimpkade in Voorschoten meegegeven, een 
project van dezelfde architect. 

 

 

 
Bestaande situatie 
 

 



 
Nieuwe situatie 
Bron: Ruud van Bochoven architect. 

 
 
 
 
 



  

 
 
 
 

Dr. J.W. Paltelaan 111  
omschrijving:  Het aanleggen van vier padelbanen op de ondergrond van de bestaande 

tennisbanen 
zaaknummer:  2022-064855 
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 bestaande omgeving. 
 

Opmerkingen : Geen.   
 
 

 
Bron: Padelbouw. 
 

 
  

 
  

  



Amundsenrede 48    
omschrijving:   Het plaatsen van 2 dakkapellen 
zaaknummer:  2022-064751 
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 voor 

dakkapellen. De dakkapel op het voordakvlak voldoet niet aan de algemene criteria en 
de aanvullende criteria in de gebiedsbeschrijvingen. 
Bij de sneltoetscriteria voor dakkapellen 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 
minimumafstand 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 sneltoetscriteria 2.5 en 3.2. 
Vanwege de precedentwerking verder in de straat van aangekapte dakkapellen vervalt 
criterium 2.5. 
Op dit 5685 mm brede dakvlak is een dakkapel togestaan met een maximale breedte 
van 70% van de breedte van het dakvlak, te weten (0,7 x 5685 =) 3980 mm. 
De architectonische uitwerking en het kleur- en materiaalgebruik zijn verder voldoende 
hoogwaardig en verzorgd en afgestemd op de bestaande woning en de omgeving. 
 

  

 
Opmerkingen : Om de bezwaren weg te nemen adviseert de stadsbouwmeester de breedte van de 

dakkapel aan te passen naar 3980 m.   
 



 

 
Bron: Wico. 

 
 
  

 
  
  



Broekwegzijde 176   
omschrijving:  Het plaatsen van een dakkapel 2de verdieping 
zaaknummer:  2022-063791 
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 voor 

dakkapellen.  
De architectonische uitwerking en het kleur- en materiaalgebruik zijn onvoldoende 
hoogwaardig en verzorgd en afgestemd op de bestaande woning en de omgeving. 
 

Opmerkingen : Om de bezwaren weg te nemen adviseert de stadsbouwmeester de bovengelegen  
dakkapel afstemmen op de indeling van de dakkapel op de eerste verdieping zoals het 
geval is bij Strindbergzijde 14, zie suggestie hieronder.   

 
 

 
Bron: V&D. 
 

 
 

 
                   Suggestie van de stadsbouwmeester: op elkaar afgestemde pui-indeling 

van dakkapellen op de eerste en tweede verdieping, zoals bij 
Strindbergzijde 14 

 
 

  



Berlijnstraat 147    
omschrijving:   Het plaatsen van balkonbeglazing 
zaaknummer:  2022-065137 
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 bestaand gebouw en de omgeving. 
 

Opmerkingen : Geen.   
 
 

 
Bron: Metalura. 

 
 
 
  



Buitenom 263    
omschrijving:   Het plaatsen van een lichtreclame Miniclip 
zaaknummer:  2022-065151 
welstandsgebied: 2 Centrum 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid 
 
  

   
Conclusie : Akkoord, niet strijdig met redelijke eisen van welstand.  

 
Motivering : Alhoewel de hoogte van de reclame afwijkt van de maximale toegestane hoogte en 

breedte van het reclamebeleid, is deze afmeting in verhouding tot de grootte van het 
gebouw en daarmee voldoet aan de criteria van het door de raad vastgestelde beleid.  
 
In de Reclamenota 2019 staat voor gebied centrum staat ondermeer het volgende 
vermeld: 

- Aantal: per twee stramienen of 2 maal 25 m² geveloppervlak één naamaanduiding in 

het gevelvlak óf één naamaanduiding loodrecht op de gevel.  

 In gevelvlak: hoogte: max. 0.6 m, breedte: max. 2,5 m.  
Aan de gevel van het gebouw op de bouwlaag op maaiveldniveau of tot max. 1,5 m op 
de bouwlaag daarboven.  

 Indien loodrecht op de gevel: hoogte max. 0,65 m, breedte: max. 0,65 m. 
- Daarnaast per bedrijf één handelsnaam in gevelvlak: hoogte max. 0,4 m, breedte max. 

2,5 m.  

- Een lichtreclame-uiting wordt altijd getoetst aan de Richtlijnen lichthinder. 

  
Opmerkingen : Geen.   

 
 

 
Bron: Blomsma Print&Sign bv 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
  



Lava 2    (aangepast) 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel 
zaaknummer:  2022-065734 
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 voor 

dakkapellen.  
De architectonische uitwerking en het kleur- en materiaalgebruik zijn voldoende 
hoogwaardig en verzorgd en afgestemd op de bestaande woning en de omgeving. 
 

Opmerkingen : Plan is aangepast conform het advies van de stadsbouwmeester van 07-07-2022. 
 
 

 
Bron: Klaassen dakkapellen bv 

 
 
  

 
 
  



Grondelsloot 21 
omschrijving:   Het uitbreiden van de woning 
zaaknummer:  2022-066042 
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 : Geen.   
 
 

 
Bron: DBS 

 
 
  

 
 
  



Wildenberg 43  (aangepast)   
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak 
zaaknummer:  2022-066120 
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 bouwplan is aangepast conform het advies van de stadsbouwmeester van  
30-06-2022.   

 
 

 
Bron: Bogaerds architecten ingenieurs  

 
  

 
 
  



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

woning 
zaaknummer:  2022-066174 
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 : Het plan is aangepast conform het advies van de stadsbouwmeester van 19-05-2022.    
 
 

 
Bron: Aanvrager 

 
 
  

 
  



Italiëlaan 23 
omschrijving:  Het bouwen van een dakconstructie op een bestaande open 

tranformatorstation 
zaaknummer:  2022-066452 
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 het bestaande gebouw en de omgeving. 
 

Opmerkingen : Geen.   
 
 

 
Bron: Witteveen + Bos 

 
 
  

 
 
  



Vletkade 13  (aangepast) 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakopbouw 
zaaknummer:  2022-066489 
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 : Het plan is aangepast conform het advies van de stadsbouwmeester van 30-06-2022. 
 
 

 
Bron: RoAn 

 
 
  

 
 
  



Kaaskenswater 4 (aangepast) 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel 
zaaknummer:  2022-066541 
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 30-06-2022. 
 
 

 
Bron: Dakkapel.nl 

 
 
  

 
 
  



Alkmenehof 7 
omschrijving:   Het plaatsen van een aanbouw 
zaaknummer:  2022-066597 
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 woonwagen en de omgeving. 
 

Opmerkingen : Geen.    
 
 

 
Bron: CZ 

 
 
  

 
  


