
        
 
 
 
                
 
Verslag van de vergadering van de stadsbouwmeester op 22 december 2022. 
 
 
Aanwezig: 
 
Dhr. ir. R.G. Knappers Stadsbouwmeester Zoetermeer, voorzitter 

erfgoedcommissie Zoetermeer 
Mevr. drs. M. Panman Secretaris stadsbouwmeester & adviseur erfgoed en 

ruimtelijke kwaliteit, gemeente Zoetermeer 
Mevr. N. van Vught Ambtelijke ondersteuning stadsbouwmeester Zoetermeer 
Dhr. ing. A. Berendsen Stedenbouwkundige, gemeente Zoetermeer 
 
 
 
Heicopstraat 93    
omschrijving:   Het plaatsen van een aanbouw en een dakopbouw 
zaaknummer:  2022-108100 
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 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 de architectuur van het 
pand door de opbouw wordt aangetast. De architectuur van het bestaande pand is van 
hoge kwaliteit. Het pand ligt bovendien op de hoek: de zijgevel grenst aan de openbare 
ruimte. 
- Voor Heenvlietstraat 76-78, een pand uit hetzelfde woningbouwproject, is in 2012 een 
vergunning voor een dakopbouw verleend. Dit pand is echter een tussenwoning. 
- Om de bezwaren weg te nemen wordt geadviseerd de opbouw 1,5 meter vanaf de 
zijkant van het dakvlak terug te leggen. Hierdoor blijft de oorspronkelijke architectuur 
beter herkenbaar en is de dakopbouw nauwelijks zichtbaar vanaf de openbare ruimte. 

 

 

     
Bestaande gevels 
 



    
Gewijzigde gevels 
Bron: SKN bouw en Drawinq 

 
   

 
 
 
 
  



 
Van der Hagenstraat 13 
omschrijving:   Het aanleggen van vier padelbanen met ballenvangers en lichtmasten binnen 

het hek van het huidige tennispark 
zaaknummer:  2022-110609 
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. 
 

Suggestie : De stadsbouwmeester geeft als suggestie mee aan het open middenterrein een groen 
en/of levendige invulling te geven. 
   

 
 
 

       

 
Bron: Padelbouw.  

 
   
 
 
 
  



Plannen behandeld zonder toelichting 

  
 
Galjoenkade 55 (vooroverleg) 
omschrijving:   Het plaatsen van een aanbouw aan de zijgevel 
zaaknummer:  2022-110471 
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 : Geen. 
 
 

 
Afbeelding:  Dossier aanvraag. 

 
 
 
 
  



Bleiswijkseweg 86 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning 
zaaknummer:  2022-108943 
welstandsgebied: 13 Kantoor- en Bedrijventerreinen 
welstandsniveau: Luw 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 de dakkapel, omdat dezelfde dakkapel al 
eerder bij Bleiswijkseweg 88 is vergund.    

 
  

 

      
Bestaande gevel                                   Gewijzigde gevel 
Bron: Architectenbureau Huurman 

 
   
 
  



Oosterheemplein 305   
omschrijving:  Het plaatsen van een dakopbouw 
zaaknummer:  2022-109359 
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 : De stadsbouwmeester adviseert positief over de dakopbouw, omdat een dergelijke 
uitbouw op de tweede verdieping op een vergelijkbaar bouwblok reeds eerder is 
vergund.    

 
 
 

 

       
Bestaande- en nieuwe achtergevel                              doorsnede 
Bron: C. Spek B.V. 

 
 
 
  



Scheveningsebos 65 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel 
zaaknummer:  2022-109469 
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 voor 

dakkapellen. De architectonische uitwerking is onvoldoende hoogwaardig en verzorgd 
en afgestemd op de bestaande woning en de omgeving. 
 
Het bouwplan voldoet niet aan de sneltoetscriteria voor dakkapellen. 
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 deze dakkapel wordt niet aan voldaan aan het criterium 3.2. De dakkapel is breder 
dan de maximaal toelaatbare breedte vanuit de sneltoetscriteria. De dakkapel dient niet 
breder te zijn dan 70% van het dakvlak, te weten (70% x 6600 mm =) 4620 mm. 
 
 

Opmerkingen : Om de bezwaren weg te nemen wordt geadviseerd de breedte van de dakkapel aan te 
passen naar 4620 mm.  

 
 



 

       
Bestaande voorgevel                           gewijzigde voorgevel 
Bron: T.B.A.N. Tekenbureau Amersfoort Noord 

 
  



Berkelseweg 13B  
omschrijving:  Het bouwen van een schuurtje en overkapping 
zaaknummer:  2022-109726 
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 : Geen. 
 
 

 

    
voorgevel 

  
achtergevel 
Bron: nota bene architectuur 

 
  
  



Oosterheemplein 548  (aangepast)    
omschrijving:   Het vervangen van de bestaande handelsreclame  
zaaknummer:  2022-109786 
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 reclamebeleid.  

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

Opmerkingen : Geen.   
 
 

 

 
Bestaande gevels 
 

 
Gewijzigde gevels 
Bron: ROG Retail Ontwerp Groep 

 
  



Aïdaschouw 2 
omschrijving:   Het uitbreiden van de woning aan de voorzijde 
zaaknummer:  2022-110046 
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: 
1. de dakkapel voldoet aan het beleid voor dakkapellen; 
2. de uitbouw aan de voorzijde vergelijkbaar is met reeds gerealiseerde uitbouwen aan 
de voorzijde in hetzelfde woonblok. 
   

 

 
Bestaande doorsnede 

 
Gewijzigde doorsnede 
Bron: CCA Architecture 

 
 
 
 

 
 
 
 
  


