
        
 
 
 
                
 

Verslag van de vergadering van de stadsbouwmeester op 22 september 2022. 
 
 

 
 

 
Bleiswijkseweg 88 (vooroverleg)  
omschrijving:  Het plaatsen van een erker, een dakkapel op het voor- en achterdakvlak, 

aanbouw en dakopbouw op aanbouw en dakterras  
zaaknummer:  2022-082222 
welstandsgebied: 13 Kantoor- en Bedrijventerreinen 
welstandsniveau: Luw welstandsbeleid 
 
  
  
Conclusie : In principe akkoord (IPA). Het plan voldoet in principe op hoofdlijnen aan redelijke 

eisen van welstand.  

 
Motivering : Het plan voldoet in principe 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 woning en de omgeving, zie 
Opmerkingen. 

 
Opmerkingen : -De architect heeft het plan toegelicht. Het plan omvat het plaatsen van een erker en een 

dakkapel aan de voorzijde en het plaatsen van een aanbouw met dakopbouw en 
dakterras en de dakkapel aan de achterzijde.  De woning is de helft van een dubbele 
woning die deel uitmaakt van een rijtje van vier dezelfde woningen.  
- De andere helft van de twee-onder-een-kap wil aan de voorzijde dezelfde dakkapel 
gaan plaatsen die conform Bleiswijkseweg 82 en 84 is. 
- De erker wordt uitgevoerd conform Bleiswijkseweg 84. 
- De stadsbouwmeester adviseert in principe positief over het plan, omdat de 
dakkapellen en de erker reeds bij dezelfde buurpanden zijn gerealiseerd en ook bij 
enkele buurpanden al soortgelijke aanbouwen aan de achterzijde zijn gerealiseerd. 
- De stadsbouwmeester adviseert bij de aanvraag voor de omgevingsvergunning de 
volgende opmerkingen mee te nemen: 
1. De detaillering, met name van de dakoverstekken, dient hetzelfde te zijn als bestaand 
(een detaillering uit de jaren dertig). 
2. De ventilatieroosters in de ramen aan de voorzijde dienen achterwege te worden 
gelaten. 
3. De pannenrij bij de inspringing van de zijgevel moet goed zichtbaar blijven. Hier dient 
een verholen goot te worden toegepast. 

 



 

       
Gewijzigde gevels                                                                 Bestaande woning 
Bron: Architectenbureau Huurman. 

 
  



 
Voorweg 113 vooroverleg  
omschrijving:   Het plaatsen van een aanbouw 
zaaknummer:  2022-082229 
welstandsgebied: 3 Historische linten 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid 
status gebied:  Beschermd stadsgezicht Voorweg 
status pand:  Beeldbepalend pand 
 
 
De behandeling van dit plan is verplaatst naar de vergadering van de stadsbouwmeester op 29 
september 2022 
 

  



Tichelberg 3   
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde 
zaaknummer:  2022-083894 
welstandsgebied: 6 Meerzicht 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid 
 
  
  
Conclusie : Niet akkoord. Het plan voldoet op niet aan redelijke eisen van welstand.  

 
Motivering : Het plan 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 woning en op de omgeving, zie 
Opmerkingen. 

 
Opmerkingen : -De stadsbouwmeester adviseert negatief over het plan, omdat de architectuur van de 

woning en het complex van de dekwoningen aan de Turfberg en Tichelberg wordt 
verstoord door een dakkapel met een rechte beëindiging. 
- Om de bezwaren weg te nemen adviseert de stadsbouwmeester het volgende: 
1. De dakkapel dient een aangekapte dakkapel te zijn conform de bestaande dakkapel, 
maar mag wel de voorgestelde breedte hebben. 
2. Voor de raamverdeling van de aangekapte dakkapel dient de raamverdeling op de 
eerste verdieping te worden aangehouden. 
3. Eventueel kan worden gekozen voor een nokverlenging zoals bij Tichelberg 1. 

 

 

      
Bestaande achtergevel                 Gewijzigde achtergevel 
Bron: Dakkapel.nl.  

  



 
Van der Hagenstraat 11  
omschrijving:   Het wijzigen van het hoofdgebouw 
zaaknummer:  2022-082903 
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 omgeving. 
 

Opmerkingen : -Het plan is eerder behandeld als vooroverleg in de vergadering van de 
stadsbouwmeester van 10-10-2019.  Daarvoor is in 2014 al een vergunning voor het 
wellness center verleend. De blusvijver op de terreinschets valt buiten de aanvraag. 

- De architect heeft het plan toegelicht. Van een aantal paviljoens is de gevelbekleding 
gewijzigd. Daarnaast is bij het hoofdgebouw de bekleding van de eerste verdieping 
gewijzigd van zandkleurig beton gewijzigd naar wit architectonisch beton met een 
patroon, omdat het zandkleurig beton niet uitvoerbaar blijkt.  

- De stadsbouwmeester adviseert positief over het plan, omdat de het plan is aangepast 
conform het advies van de stadsbouwmeester op 10-10-2019. De stadsbouwmeester 
heeft waardering voor de gedetailleerde uitwerking van het complex. 

 
 
 
 

 

 
Voorgevel 
Bron: Ruimtemakers Architecten BNA. 

 
 

  



 
Oudshoornstraat 14    
omschrijving:   Het plaatsen van een aanbouw en een dakkapel in het voordakvlak 
zaaknummer:  2022-083904 
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 architect heeft het plan toegelicht. Aan de voorzijde springt de aanbouw inclusief het 
 dak een meter terug. 
- De stadsbouwmeester adviseert positief over het plan, omdat meerdere dezelfde 
 woningen in de straat al dezelfde dakkapel aan de voorzijde en een uitbouw aan de 
 achterzijde hebben. 

 

   

 
Gewijzigde gevels 
 

 
Gewijzigde plattegrond 
 
Bron: Arno Steehouwer Architect. 

    
 

 
  



 
Groeneweg 4   
omschrijving:  Het plaatsen van drie cameramasten en drie gevelmasten ter beveiliging 

hoogspanningsstationterrein 
zaaknummer:  2022-083875 
welstandsgebied: 14 Snelweg, Hoofdwegenstructuur, RandstadRail 
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 : Geen.   
 

 

  
Bron: VDL mastsolutions. 

 
  

 
 
 
  



 
Zachtgroen 15 
omschrijving:   Het uitbreiden van de woning op de eerste verdieping aan de voorzijde 
zaaknummer:  2022-084395 
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 de buurt bij dezelfde woningen zijn gerealiseerd.  
   

 

 

 
Bestaande voorgevel 
 

 
 
Bron: Seldenthuis bouwadvies. 

 
  



Granaat 14 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak 
zaaknummer:  2022-084499 
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 : Geen.   
 
  

 

      
Bestaande voorgevel                    Gewijzigde voorgevel 
Bron: BuildConsult. 

    
 
  

 
 
 
  



Bisschopsberg 2 
omschrijving:  Het verbouwen van de woning o.a. vergroten dakkapel, dakvensters en 

indelingswijziging 
zaaknummer:  2022-084749 
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 : Geen.   

 
 

 

 
Bestaande voorgevel                                             gewijzigde voorgevel 

 
Bestaande achtergevel                                         gewijzigde achtergevel 
Bron: Studio GERS. 

 
   
 
 
 
  



Amundsenrede 50 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel 
zaaknummer:  2022-084926 
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 dakkapel op het voordakvlak voldoet niet aan de algemene criteria, de aanvullende 
criteria in de gebiedsbeschrijvingen en aan de sneltoetscriteria voor dakkapellen. 
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 
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 voldaan aan sneltoetscriteria 1, 2.1 en 3.2: 

- De dakkapel verschilt qua vorm en afmeting met de reeds vergunde dakkapel 
van het gespiegelde, identieke buurpand Amundsenrede 48 

- De dakkapel is te breed, omdat deze breder is dan 70% van de breedte van het 
dakvlak.  

 
Opmerkingen : Om de bezwaren weg te nemen adviseert de stadsbouwmeester de dakkapel uit te 

voeren conform de dakkapel van Amundsenrede 48.    
 



 

    
Bestaande voorgevel                        Gewijzigde voorgevel 
Bron: TNA Bouwkundig tekenaar. 

 
 
  

 
 
 
 
  



Westerpark paviljoen – Kadastraal ZTM00 F 193  
omschrijving:   Het bouwen van Paviljoen Westerpark 
zaaknummer:  2022-085134 
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 omgeving. 
 

Opmerkingen : -Het plan is behandeld in de vergadering van de stadsbouwmeester van 10-02-2022 als 
vooroverleg. 
- De stadsbouwmeester adviseert positief over het plan en heeft waardering voor het 
mooie en duurzame ontwerp. 
    

 

 

 
Voorgevel                                              Linker zijgevel 
Bron: Vastgoedbedrijf Zoetermeer. 

 
 
 
 
  



Eerste Stationsstraat 94 
omschrijving:   Het plaatsen van een sierhek met poort 
zaaknummer:  2022-085281 
welstandsgebied: 4 Dorp 
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: dossier aanvraag. 

 
  

 
 
 

   


