
        
 
 
 
                
 
Verslag van de vergadering van de stadsbouwmeester op 27 oktober 2022. 
 
Via Microsoft Teams en/of live aanwezig: 
 
Aanwezig: 
 
Dhr. ir. R.G. Knappers Stadsbouwmeester Zoetermeer, voorzitter 

erfgoedcommissie Zoetermeer 
Mevr. drs. J. van Geest Architectuurhistoricus, erfgoedcommissie Zoetermeer 
Mevr. ing. A. Neuteboom Adviseur erfgoed, gemeente Zoetermeer 
Mevr. N. van Vught Ambtelijke ondersteuning Stadsbouwmeester 
Dhr. ing. A. Berendsen Stedenbouwkundige, gemeente Zoetermeer 
 
 
Zilverstraat 1   
omschrijving:  Het bouwen van een hotel met restaurant, vergaderaccommodaties en casino 
zaaknummer:  2022-089960 
welstandsgebied: 14 Snelweg, hoofdwegenstructuur en 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 omgeving. 
 

Opmerkingen : Naar aanleiding van het advies van de stadsbouwmeester van 13-10-2022 heeft de 
architect het volgende aangepast: 

-  De antracietkleurige kozijnen en pui-indelingen zijn gewijzigd in een geanodiseerde 
bronzen kleur met code C32, waarmee een betere afstemming gemaakt is met de 
witte betonnen gevelelementen. 

-  Een daktuintekening met de indeling is aangeleverd. Het dakpakket voor de tuin is 
minimaal 70 cm dik. Diverse bomen worden boven op het dak gesitueerd. De 
hekwerken worden uitgevoerd in geanodiseerde bronskleurige aluminium 
striphekwerken, kleurcode C32. 

-  De voorgelegde witte betonmonsters zijn akkoord. Het raster wordt in wit glad beton 
uitgevoerd. De invulling van het raster wordt gezandstraald beton, waarmee het 
verschil tussen raster en invulling (op termijn) versterkt wordt. Het monster laat 
hoogwaardig wit architectonisch beton zien. 

-  Het detail van de betonnen balken die als dak beëindiging fungeren, is akkoord. De 
detaillering is erop gericht dat vervuiling minimaal blijft. 

-  De entreeluifels worden uitgevoerd in geanodiseerd aluminium bronskleurig, kleurcode 
C32. Deze uitwerking is akkoord.  

 



 
 
  

Bron: P.A.M. Teunissen Architectenbureau B.V. 

 
 
  

  
 
  



 
HeemAvenue fase 2  
omschrijving:   Het bouwen van 3 appartementengebouwen 
zaaknummer:  2022-094404 
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 omgeving. 
 

Suggesties : Het bouwplan betreft drie appartementenblokken (fase 2). De stadsbouwmeester wijst 
op de volgende aandachtspunten: 

-  De bergingsgangen zijn naar buiten toe transparant uitgevoerd. Aandacht wordt 
gevraagd voor de afwerking van het interieur (de vloerafwerking), de gekleurde 
wand met bergingsdeuren daarin en de verlichting.  

- De detaillering van de betonbanden is nog kwetsbaar naar de toekomst toe in 
verband met vervuiling. Voorgesteld wordt de detaillering hierop aan te passen. 

 

 
Bron: Klunder Architecten 

 
 

 
Afbeelding:  Klunder Architecten, Van der Kooy Vastgoed 
 

 
 
  



Parkdreef (Kadastraal ZWD01 B 5440)   
omschrijving:   Het bouwen van 9 woningen   
zaaknummer:  2022-068073  
welstandsgebied: 9 Seghwaert 
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 aangepast conform het advies van de stadsbouwmeester van 06-10-2022.  
 
 

 
Bron: Venster Architekten 

 
 
  

 
 
  



Veersemeer 21    
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak 
zaaknummer:  2022-095302 
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.   
 
 

 
Afbeelding: BM Daktechniek 

 
 
  

 
 
  



Valenberg 47    
omschrijving:   Het wijzigen op verleende omgevingsvergunning 2021-001731 voor het 

plaatsen van een aanbouw 
zaaknummer:  2022-095355 
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.   

 
 

 
Bron: dossier aanvraag. 

 
 
  

 
 
  



Vletkade 3  
omschrijving:   Het plaatsen van een dakopbouw 
zaaknummer:  2022-095504 
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. 
 

  
 
 

 
Bron: Timmerbedrijf C. Bos 

 
 
  

 
 
  



Vletkade 1    
omschrijving:  Het plaatsen van een dakopbouw (identiek aan Vletkade 3) 
zaaknummer:  2022-095535 
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. 
 
 

  
 
 

 
Bron: Timmerbedrijf C. Bos 

 
 

   


