
        
 
 
 
                
 
Verslag van de vergadering van de stadsbouwmeester op 26 januari 2023. 
 
 
De plannen zijn digitaal en zonder toelichting behandeld. 
 
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 
 
 
 
Fokkerstraat 56 niet behandeld vanwege intrekken van de aanvraag 
omschrijving:   Het slopen van bestaande opstallen, nieuwbouw van 20 bedrijfsunits en 

aanleggen nieuwe inrit 
zaaknummer:  2023-003248 
welstandsgebied: 13 Kantoor-en bedrijventerreinen 
welstandsniveau: Luw welstandsbeleid 
 
  
 

 
Van der Waalsstraat 58 (kadastraal: Zegwaard, sectie E, nummer 2634 en 1910) niet behandeld, 

doorgeschoven naar de vergadering van 02-02-2023 

omschrijving:   Het uitbreiden en verbouwen kantoor en magazijn 
zaaknummer:  2023-005417 
welstandsgebied: 13 Kantoor- en Bedrijventerreinen 
welstandsniveau: Luw welstandsbeleid 
 

  



    
Grondelsloot 47 
omschrijving:   Het plaatsen van twee dakkapellen op het voordakvlak van de woning 
zaaknummer:  2023-003618 
welstandsgebied: 9 Seghwaert 
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 wel 
voldoende 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 dakkapellen wordt niet aan voldaan aan het criterium 3.2., omdat ze 650 mm 
te breed zijn.  
In principe is het hier niet wenselijk twee dakkapellen boven elkaar uit te voeren. Echter, 
omdat bij de vergelijkbare woning Houtingsloot 17 twee dakkapellen boven elkaar in 
2019 zijn vergund, is dit bij Grondelsloot 47 ook mogelijk. Wel dienen de maatvoering en 
de uitvoering van Houtingsloot 17 gehanteerd te worden.  
De architectonische uitwerking en het kleur- en materiaalgebruik zijn echter wel 
voldoende hoogwaardig en verzorgd en afgestemd op de bestaande woning en de 
omgeving. 
 

Opmerkingen : Om de bezwaren weg te nemen dienen de beide dakkapellen 650 mm smaller 
uitgevoerd te worden en dient de uitvoering hetzelfde te zijn als bij Houtingsloot 17. 

 
 
  



 

   
Voorgevel bestaand        Voorgevel gewijzigd 
Bron: Eightysix. 

 

 

   
Voorbeeld dakkapellen voorzijde Houtingsloot 17 (nieuw en bestaand) 
Bron: dossier bouwaanvraag Houtingsloot 17/Van den Oever Bouwadvies. 

 
  

 

 

 

 
  

 
  



Beijerland 34 (legalisatie)   
omschrijving:  Het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak van de woning 
zaaknummer:  2023-003699 
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. 
De dakkapel is te breed. Als Beijerland 33 ook besluit een dakkapel op het 
achterdakvlak te plaatsen, blijft er namelijk onvoldoende ruimte tussen de dakkapellen 
over. Er ontstaan dan aangeschakelde dakkapellen, het geen onwenselijk is.  
De woning is een onderdeel van het cultuurhistorisch hooggewaardeerde Pleintjesplan. 
Het is daarom onwenselijk dat er op dit dakvlak te grote of aaneengeschakelde 
dakkapellen gesitueerd worden.  
 

Opmerkingen : -Om het bezwaar weg te nemen dient de dakkapel in breedte aangepast te worden, 
zodat er aan de rechterzijde minimaal 0,5 meter afstand tot de zijkant van het dakvlak is.  
- De dakkapel aan de achterzijde voldoet niet aan de landelijke criteria voor 

vergunningsvrij bouwen van een dakkapel aan de achterzijde, te weten: 
1. de dakkapel wordt op het achterdakvlak of op een zijdakvlak gebouwd; dit zijdakvlak 

mag echter niet naar openbaar toegankelijk gebied (de weg, groen) gekeerd zijn; 
2. de dakkapel heeft een plat dak;  
3. de dakkapel is, gemeten vanaf de voet van de dakkapel, niet hoger dan 1,75 meter;  
4. de onderkant van de dakkapel ligt meer dan 0,5 meter, maar minder dan 1 meter 

boven de dakvoet;  
5. de bovenkant van de dakkapel ligt meer dan 0,5 meter onder de daknok;  
6. de zijkanten liggen meer dan 0,5 meter van de zijkanten van het dakvlak;  
7. de dakkapel mag niet gebouwd worden op een tijdelijke woning of woongebouw, zoals 

een woonkeet, of op een woonwagen; de dakkapel mag ook niet op een 
vakantiehuisje of een andere woning of woongebouw, dat niet permanent mag worden 
bewoond, vergunningvrij worden geplaatst. 

De voorgestelde dakkapel voldoet niet aan criterium 6.   
 

 

 
Gewijzigde achtergevel 
Bron: dossier aanvraag. 

 
  

 
  



Bladgroen 41    
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde en een aanpassing aan 

een dakkapel aan de voorzijde van de woning 
zaaknummer:  2023-003763 
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: wijzigen dakkapel 

   
Achtergevel: plaatsen dakkapel 
Bron: Dreumel. 

  



Disneystrook 60    
omschrijving:   Het plaatsen van een dakopbouw 
zaaknummer:  2023-004875 
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 er in de straat bij 
vergelijkbare bouwblokken reeds meerdere van dergelijke opbouwen zijn gerealiseerd.   

 
 

 

     
Voorgevel bestaand en gewijzigd 

    
Achtergevel bestaand en gewijzigd 
Bron: A.K. Koreman tekenbureau. 

 
  

 
 
 
 
 
 
  



Grasgroen 28 
omschrijving:   Het plaatsen van een aanbouw 
zaaknummer:  2023-005015 
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.   

 

 

   
Gewijzigde voorgevel                             Gewijzigde achtergevel 
Bron: Bröring Architectuur. 

 
  

    
 
 


