
        
 
 
 
                
 
Verslag stadsbouwmeester d.d. 24 november 2022. 
 
De plannen zijn digitaal behandeld. 
 
Dhr. ir. R.G. Knappers Stadsbouwmeester Zoetermeer, voorzitter 

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

ruimtelijke kwaliteit, gemeente Zoetermeer 
 

 
Erfgoedadvies/Monumentenadvies 

  
Voorweg 173  
omschrijving:  Het aanbrengen van nieuw voegwerk in de voor-en zijgevels van een 

gemeentelijk monument 
zaaknummer:  2022-065573 
welstandsgebied: 3 Historische Linten, beeldbepalend pand 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid 
status gebied:  Beschermd stadsgezicht Voorweg 
status pand:   Gemeentelijk monument 

  
   
Conclusie : Akkoord, het bouwplan voldoet als voorgesteld aan de eisen van de gemeentelijke 

Erfgoedverordening, de Wabo en het gemeentelijk beleid. 

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

De monumentale waarden worden voldoende gerespecteerd.  
 

Opmerkingen : -Het plan is behandeld in de vergadering van de erfgoedcommissie van 01-09-2022. De 
commissie heeft vervolgens op 02-09-2022 een bezoek ter plekke gebracht om de stand 
van zaken wat de gevels betreft te bekijken.  
De bevindingen van de erfgoedcommissie op 02-09-2022 waren als volgt: 

1. De voegen van alle gevels zijn in de loop der tijd vervangen. Daarom kan al het 
voegwerk worden vervangen. Alleen bij de lintvoegen dient er minimaal 2 cm 
worden uitgeslepen. 

2. De nieuwe mortel moet qua samenstelling zo dicht mogelijk bij de 
oorspronkelijke mortel te zitten. Geadviseerd wordt eerst een analyse van de 
mortel te laten maken. De beste plek om een monster te nemen is onder het 
linker venster van de voorgevel. 

3. In het nieuwe voegwerk dient een snijvoeg te worden toegepast. De kleur van 
het voegwerk zal de kleur van de mortel zijn. Er hoeft geen extra kleurstof aan 
de mortel te worden toegevoegd. 

4. De X-vormige muurankers kunnen blijven zitten. 
5. De ventilatieroosters moeten alleen blijven zitten als ze functioneel zijn. 

Geadviseerd wordt hier een bouwfysicus naar te laten kijken. Het is onduidelijk 
of de roosters nu nog nut hebben, zo niet schadelijk zijn. 

- Er is een analyse van de mortel aangeleverd en een beschrijving van de 
werkzaamheden aangeleverd. Voor de mortel wordt een door uitspoeling nog net vette, 
gerijpte schelpkalkmortel, verschraald met fijnkorrelig zand geadviseerd. 
- De erfgoedcommissie is akkoord met de bevindingen van de mortelanalyse en 
adviseert positief over de voorgestelde werkzaamheden. 
 

 



 

    
 
  

 
    
 
 
 
  



Engelandlaan 270 - aangepast  
omschrijving:   bouwen van een woontoren Sea Tower, aanpassing fietsenstalling  
zaaknummer:  2022-101879 
welstandsgebied: 2 Centrum 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid 
 
 

 

    
Bron: Van Es Architecten 

 
 
  

   
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 van de fietsenstalling 
zijn voldoende hoogwaardig en verzorgd en afgestemd op het nieuwe woongebouw en 
de bestaande omgeving. 
 

Opmerkingen : Het plan is aangepast conform het advies van de stadsbouwmeester van 29-09-2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Welstandsadvies 
 
Dorpsstraat 9, monument 
omschrijving:  Het vervangen van het glas door vacuümglas in de bestaande kozijnen van 

een rijksmonument 
zaaknummer:  2022-097552 
welstandsgebied: 1 historisch centrum 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid 
status gebied:  Beschermd stadsgezicht Dorpsstraat 
status pand:  Rijksmonument 
 
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 : Geen.   
 
  

 

 
 
 

 
 
  



Erfgoedadvies/Monumentenadvies 
 
 
Dorpsstraat 9, monument 
omschrijving:  Het vervangen van het glas door vacuümglas in de bestaande kozijnen van 

een rijksmonument 
zaaknummer:  2022-091093 
welstandsgebied: 1 historisch centrum 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid 
status gebied:  Beschermd stadsgezicht Dorpsstraat 
status pand:  Rijksmonument 
 
  
Conclusie : Akkoord, het bouwplan voldoet als voorgesteld aan de eisen van de Erfgoedwet, 

Monumentenwet, de Wabo en het gemeentelijk beleid. 

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

De monumentale waarden worden voldoende gerespecteerd.  
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 betreft het plaatsen van 8 mm dik vacuümglas in de schuiframen en 
bovenlichten in de voorgevel op de begane grond (4 ramen), in het bovenlicht boven de 
voordeur, in het schuifraam in de rechter zijgevel op de begane grond, in het raam in de 
rechter zijgevel op de begane grond en in de linker zijgevel op de begane grond (nb: 
glas in lood blijft behouden).  
- De erfgoedcommissie adviseert positief over het plan, omdat de werkzaamheden op 
een zorgvuldige wijze worden uitgevoerd. Er zal geen wijziging zijn aan het aanzicht van 
het monument en er gaat geen historische profilering van de kozijnen verloren.  
 
 

 

 
 
 

 
 
  



nabij Dadelgaarde 71    
omschrijving:   Het vervangen van een vlonder 
zaaknummer:  2022-101461 
welstandsgebied: 9 Seghwaert 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 

 

 
Bron: Haasnoot bruggen B.V. 

 
 
  

   
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 : Geen.   
 
 
 
    
  



nabij Leopoldhove 25-349  
omschrijving:   Het vervangen van een vlonder 
zaaknummer:  2022-101480 
welstandsgebied: 7 Buytenwegh 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 

 

 
Bron: Haasnoot bruggen B.V. 

 
  

   
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 : Geen.   

 
  



Patrijzenveld 15    
omschrijving:  Het plaatsen van een dakopbouw 
zaaknummer:  2022-101974 
welstandsgebied: 9 Seghwaert 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 

 

         
Achtergevel bestaand                   Achtergevel gewijzigd 
Bron: Mater Home bouwkundig tekenwerk 

 
 
  

   
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 soortgelijke dakopbouwen 
al in de buurt voorkomen en vergund zijn.    

 
 
    
 
  



Mauritsstraat 3   
omschrijving:  Het plaatsen van dakkapellen op de voordakvlak en achterdakvlak woning 
zaaknummer:  2022-102560 
welstandsgebied: 5 Dorp 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 

 

  
Bestaand en gewijzigd 
Bron: Studio BvH 

 
 
  

   
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. 
De dakkapel voldoet niet aan de sneltoetscriteria, het is te breed en aan de bovenkant 
ten opzichte van de nok is er geen 500mm. Echter omdat in de straat op nr 7 een 
dakkapel in 2014 vergund is, is de breedte akkoord echter de hoogte is afwijkend. De 
ingediende dakkapel is in verhouding te hoog. 
 

Opmerkingen : -Het plan is eerder behandeld in de vergadering van de stadsbouwmeester van 20-10-
2022. De stadsbouwmeester adviseert negatief, omdat het boeiboord van de dakkapel 
boven de nok van de kap uitsteekt. 

- Om de bezwaren weg te nemen wordt geadviseerd de dakkapel lager uit te voeren, 
zodanig dat het boeibord van de dakkapel onder de nokvorst van de kap komt te 
liggen, (zoals bij de meeste platte dakkapellen aan de straatzijde in de buurt) of dat de 
dakkapel uitgevoerd wordt conform de eerder vergunde dakkapel uit 2007.   

 
  



Voorweg 220 – in afwijking van vergunning 
omschrijving:   Het plaatsen van een schuur 
zaaknummer:  2022-102706 
welstandsgebied: 3 Historische Linten 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid 
status gebied:  Beschermd stadsgezicht Voorweg 
 

 

 
Bron: Schra en Van Dorp 

 
 
 
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 witte draaidelen en het witte borstwering dienen uitgevoerd te zijn in de kleur van het 
kozijn, te weten donker grijs. 
 

 
Opmerkingen : Geen.   

 
 
  



Oostwaarts 74 
omschrijving:   Het vervangen van bestaande reclame door een nieuwe  

reclame-aanduiding 
zaaknummer:  2022-102716 
welstandsgebied: 2 Centrum 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid 
 

 

 
bestaand 

 

     
Nieuw 
Bron: ADCOM 2000 Architecten & Ingenieurs bv 

 

 
 
  

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

 
Motivering : Het bouwplan voldoet aan de criteria van het door de raad vastgestelde beleid en het 

reclamebeleid.  
De architectonische uitwerking en het kleur- en materiaalgebruik zijn voldoende 
hoogwaardig en verzorgd en afgestemd op de bestaande gebouw en de omgeving. 
De bestaande reclame-uiting wordt vervangen door een nieuwe die in uitstraling en maat 
gering afwijkt van het bestaande. 
 

Opmerkingen : Geen.   
 
 
 
 
 
  


