
        
 
 
 
                
 

Verslag van de vergadering van de stadsbouwmeester op 25 augustus 2022. 
 

 
 

  
 
Derde Stationsstraat (tussen 345 en 357) vooroverleg  
omschrijving:   Het bouwen van 4 woningen  
zaaknummer:  2022-072988 
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, zie Opmerkingen. 
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 14-04-

2022.  
- De stadsbouwmeester adviseert in principe positief over het plan, er zijn verbeteringen 

gemaakt. Maar de stadsbouwmeester heeft de volgende opmerkingen die bij de 
aanvraag voor de omgevingsvergunning dienen te worden meegenomen: 

 
1. Dubbele villa: het plan is op dit punt in principe goed aangepast, maar de 

stadsbouwmeester heeft de volgende opmerkingen: 
- De voordeur aan de zijgevel is te dicht op de hoek gepositioneerd. Geadviseerd wordt 

de voordeur meer naar het midden van de zijgevel te verplaatsen. Ook de hwa direct 
op de hoek is storend en waarschijnlijk niet nodig. 

- De onderdorpels van de vensters op de begane grond in de voorgevel dienen hoger te 
worden geplaatst. 

- De doorsnedetekening ter plaatse van de linker woning klopt niet. 
 
2. Vrijstaande middelste villa: de vervanging van een dubbele door een enkele villa is 

positief, maar de stadsbouwmeester heeft de volgende opmerkingen: 
- De detaillering en roedeverdeling van de vensters op de begane grond van zowel de 

voor- als achtergevel dient verfijnder te zijn en meer geënt op de stijl van de Delftse 
school. Geadviseerd wordt de vensters in de voorgevel een borstwering en een 
roedeverdeling van 2 x 2 of 2 x 3 te geven. De vensters en terrasdeuren in de pui 
achter dienen meer één geheel te vormen. 

 
3. Vrijstaand woonhuis rechts: de stadsbouwmeester heeft de volgende opmerkingen: 
- De terrasdeuren achter dienen ook een roedeverdeling te krijgen die overeenkomt met 

die van de flankerende vensters. De pui dient één geheel te vormen qua vormgeving. 
 
4. Materiaal- en kleurgebruik: 
- De stadsbouwmeester ziet graag, voordat met de bouw begonnen wordt, een 

bemonstering van de stenen tegemoet. 



- Voor de kozijnen en ramen wordt een witte kleur geadviseerd en alleen voor de 
voordeuren een antracietgrijze kleur toe te passen. 

- Geadviseerd wordt een gesmoorde dakpan toe te passen, omdat deze beter bij de 
landelijke sfeer past. 

 
5. Algemeen: 
-De technische installaties en pijpen dienen in het ontwerp te worden meegenomen. 
- Eventueel kunnen gemetselde schoorstenen in het ontwerp worden opgenomen. 
 
 

 
 

 

 
Bron: Struijk Advies 

 
 
  



   
 
Abdissenbos 5 - vooroverleg 
omschrijving:   ontwikkelen en realiseren van nieuwbouw brandweerkazerne 
zaaknummer:  2022-069066 
welstandsgebied: 14 Snelweg, Hoofdwegenstructuur, Randstad Rail 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid 
 
  
  
Conclusie : Niet akkoord. Het plan voldoet op hoofdlijnen niet aan redelijke eisen van welstand.  

 
Motivering : Het plan voldoet niet aan de criteria van het door de raad vastgestelde beleid. Voor de 

voorwaarden zie Opmerkingen. 
De architectonische uitwerking en het kleur- en materiaalgebruik zijn onvoldoende 
hoogwaardig en verzorgd en afgestemd op de omgeving. 

 
Opmerkingen : - Het plan is eerder behandeld in de vergadering van de stadsbouwmeester van 25-11-

2021. Het voorliggend plan, het DO, is twee keer behandeld door het Q-team Entree-
middengebied. 

- Het plan moet worden behandeld in de vergadering van de Commissie Ruimtelijke 
Kwaliteit. 

- Het plan is gewijzigd door overleg met Stedin, waarbij het naastgelegen 
transformatorstation in omvang is afgenomen.  

- De stadsbouwmeester is verheugd dat het plan behoorlijke stappen heeft gemaakt, 
maar adviseert negatief omdat het plan te veel gefragmenteerd is en vanwege de twee 
verschillende type deuren in de voorgevel. Uitgangspunt voor het ontwerp moet zijn: 
less is more. 

- Om de bezwaren weg te nemen adviseert de stadsbouwmeester het volgende: 
1. De westgevel, de voorgevel, dient een rustig ritme met een driedeling te krijgen. De 

twee rode deuren zorgen voor onrust. Alle balkonhekwerken dienen van glas te zijn. 
2. De gevelbeplanting hoeft niet persé in kaders gevat te worden. 
3. De entree in de noordgevel is in een andere stijl uitgevoerd, waardoor de compositie 

van deze gevel niet klopt.  
 
 

 

 

 
Voor/westgevel 

 
Noordgevel 



 
Oostgevel 

 
Zuidgevel 
Bron: Ector Hoogstad Architecten 

   
  

 
 
  



   
 
Scheglaan 11 - aangepast 
omschrijving:  Het slopen en herbouwen van een nieuw clubhuis en kleedkamers FC 

Zoetermeer 
zaaknummer:  2022-076215 
welstandsgebied: 11 Rokkeveen 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
  
  
Conclusie : Niet akkoord. Het plan voldoet op hoofdlijnen niet aan redelijke eisen van welstand.  

 
Motivering : Het plan voldoet niet aan de criteria van het door de raad vastgestelde beleid. Voor de 

voorwaarden zie Opmerkingen. 
De architectonische uitwerking en het kleur- en materiaalgebruik zijn onvoldoende 
hoogwaardig en verzorgd en afgestemd op de omgeving. 

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

stadsbouwmeester van 10-03-2022.  
- De stadsbouwmeester is verheugd dat het plan behoorlijke stappen heeft gemaakt, 

maar adviseert negatief omdat het plan onvoldoende is uitgewerkt. 
- Om de bezwaren weg te nemen adviseert de stadsbouwmeester het volgende: 
1. De detailtekeningen inclusief maatvoering missen voor een groot deel. 
2. De terreinschets is onvoldoende. Aangegeven moeten worden: de terrasinrichting, 

meerdere soorten verharding, bomen en hittestressbestendigheid. Geadviseerd wordt 
de landschapsarchitect van de gemeente in te schakelen voor advies. 

3. Een volledige kleur- en materialenstaat dient te worden aangeleverd. 
4. De luchtbehandelingskast dient iets meer naar het midden van de vleugel op te 

schuiven. 
5. De naamsaanduiding moet in het ontwerp worden meegenomen. 
 
 

 
 

 

 
Bron: Afdeling vastgoedbedrijf 

 
    
 
 
  



 
 
 
 
Erfgoed/monumentenadvies 

Eerste Stationsstraat 23 (aangepast) 
omschrijving:  Wijzigen keukenraam 
zaaknummer:  2022-055355 
welstandsgebied: 4 Dorp 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid 
status pand:  Gemeentelijke monument 
 
Conclusie : Akkoord onder voorwaarde. Het plan voldoet als voorgesteld onder voorwaarde aan 

de eisen van de Erfgoedwet, Monumentenwet, de Wabo en het gemeentelijk beleid, zie 

Opmerkingen. 

 
Motivering : Het bouwplan voldoet onder voorwaarde aan de criteria van het door de raad 

vastgestelde beleid. De monumentale waarden worden niet geschaad. 
De voorwaarde is dat de weldorpel conform bestaand moet worden uitgevoerd. 
 

Opmerkingen : - Het plan is eerder behandel in de vergadering van de erfgoedcommissie van 14-07-
2022 en is toen aangehouden. 
- Het aangepast plan wordt door de erfgoedcommissie positief beoordeeld onder 
voorwaarde dat de weldorpel conform bestaand moet worden uitgevoerd. 

 

  



Wattstraat 64 
omschrijving:   Het  vervangen van een roldeur door 2 dichte deuren 
zaaknummer:  2022-075435 
welstandsgebied: 14 Snelweg, Hoofdwegenstructuur, Randstad Rail 
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 omgeving. 
 

Opmerkingen : Geen.    
 

 

 
Bestaande gevel 

 
Gewijzigde gevel 
Bron: aanvraagdossier 

 

 

  



 
 
César Franckrode 59    
omschrijving:   Het plaatsen van een uitbouw aan de voorzijde van de woning 
zaaknummer:  2022-075720 
welstandsgebied: 7 Buytenwegh 
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 soortgelijke uitbouwen zijn 
reeds eerder bij dezelfde woningen gerealiseerd zijn.    

 
 

 

    
Bestaande voorgevel  
 

                   
Gewijzigde plattegrond          Gewijzigde voorgevel 
Bron: RM Projecten 

  



    
 
Slotermeer 9  
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak 
zaaknummer:  2022-076110 
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 het plan, omdat dezelfde dakkapel al  
eerder gerealiseerd is op naastgelegen woonblokken.   

 

 

        
Bestaande achtergevel                   Gewijzigde achtergevel 
Bron: Klaassen dakkapellen 

 
 

  



    
 
Wengéhout 11 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak 
zaaknummer:  2022-076217 
welstandsgebied: 11 Rokkeveen 
welstandsniveau: Intensief 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 materiaalgebruik is voldoende hoogwaardig en verzorgd 
en afgestemd op de bestaande woning en de omgeving. 
De verhouding van de ramen van het dakkapel komen niet overeen met de 
onderliggende raamindeling en wijkt ook af ten opzichte van de raamindelingen van 
dakkapellen die in hetzelfde woonblok zijn gerealiseerd. 
 

Opmerkingen : Om de bezwaren weg te nemen wordt geadviseerd te kijken naar de raamindeling van  
de dakkapel van Wengéhout 17 (vergund 2007) en 15 (vergund 2003) en deze als 
voorbeeld te nemen.    

 
 

 

        
Bestaande voorgevel                            Gewijzigde voorgevel 
Bron: Dakkapel.nl 

  



Louis Braillelaan 80   
omschrijving:  Het plaatsen van een logo op het dak 
zaaknummer:  2022-076445 
welstandsgebied: 14 Snelweg, Hoofdwegenstructuur, Randstad Rail 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid 
 
   
Conclusie : Niet akkoord, strijdig met redelijke eisen van welstand.  

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

reclamebeleid voor Zoetermeer 2019. In dit reclamebeleid staat ondermeer voor 14 
Snelweg, Hoofdwegenstructuur, Randstad Rail: 

• Het aantal reclame-aanduidingen aan de gevel is afhankelijk van de grootte van 
de gevel of gevels die naar de openbare weg zijn gericht. Totaal geveloppervlak 
van de gevel(s) naar de direct aanliggende openbare weg: 
<500 m2: totaal twee gevelaanduidingen toegestaan. 
>500 m2 en < 1000 m2: totaal drie gevelaanduidingen toegestaan. 
>1000 m2: totaal vier gevelaanduidingen toegestaan. 

• Een gevelaanduiding bedraagt max. 1 x 5 m. Het totaal aan reclame mag per 
bedrijf mag niet meer oppervlak innemen dan 10% van het totale geveloppervlak 
waarop de reclame geplaatst is. 

• Bij bedrijfsverzamelgebouwen bestaande uit kantoorunits (gestapeld, 
gemeenschappelijke hoofdentree) gelden bovenstaande afmetingen en 
aantallen reclameaanduidingen. 

• Bij bedrijfsverzamelgebouwen met bedrijfsunits (geschakeld, met eigen entree, 
unit gelegen op maaiveld of eventueel de verdieping daarboven) is één 
gevelaanduiding per bedrijfsunit toegestaan. 

• Elk bedrijf groter dan 1000 m2 bruto vloeroppervlak mag één eigen naam 
voeren op het gebouw, naast de hoofdaanduiding van het 
bedrijfsverzamelgebouw. Een gevelaanduiding bedraagt max. 1 x 5 m. 

• De gevelaanduiding is beperkt tot logo en naamsaanduiding van het 
bedrijf/gebouw. 

• Geen gevelaanduidingen die merk- en productreclames bevat en geen 
gevelaanduidingen die niet aan het bedrijf en/of locatie gebonden zijn. 

• Een lichtreclame-uiting wordt altijd getoetst aan de Richtlijnen lichthinder. 
 
Hieraan wordt wat afmetingen betreft niet voldaan: de reclame-uiting heeft nu een maat 
van 21,750 x 2,500 m en is uit verhouding ten opzichte van het bestaande gebouw. 
 

Opmerkingen : Om de bezwaren weg te nemen wordt geadviseerd: 
1. de maximale maat te hanteren van 1 x 5 m; 
2. De reclame-uiting niet bovenop de gevel, maar op de gevel te monteren.   

 

 

 
Bron: Werktalent 

 

  



 
 
 
Burgemeester Middelberglaan 11 
omschrijving:   Het plaatsen van een aanbouw 
zaaknummer:  2022-076789 
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 : Geen.    
 

 

   
Gewijzigde voor- en zijgevel 
Bron: JHB Hoogendoorn Bouw 

  



 
 
 
Dutch Tech Campus terrein (thv Werner von Siemensstraat) 
omschrijving:   Het deels wijzigen van een nieuw warehouse met kantoren 
zaaknummer:  2022-076905 
welstandsgebied: 14 Snelweg, Hoofdwegenstructuur, Randstad Rail 
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 omgeving. 
 

Opmerkingen : Geen.  
 

 

 

 
Gewijzigde voorgevel 
Bron: Ping Properties Siemens Tech Campus Fund B.V. 

 
 
 
 
  


