
        
 
 
 
                
 

Verslag van de vergadering van de stadsbouwmeester op 28 juli 2022. 
 
Dhr. ir. M. Enderman Plv stadsbouwmeester, Restauratiedeskundige, 

erfgoedcommissie Zoetermeer 
Mevr. drs. M. Panman Secretaris Stadsbouwmeester en CRK, adviseur Erfgoed en 

Ruimtelijke kwaliteit, gemeente Zoetermeer 
Mevr. N. van Vught Ambtelijke ondersteuning stadsbouwmeester, gemeente 

Zoetermeer 
 
 
 
 
Nieuwe Dorp (ZWD01 C 7265) - aangepast 
omschrijving:   Het plaatsen van drie bruggen 
zaaknummer:  2022-067160 
welstandsgebied: 4 Dorp 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid, Beeldkwaliteitsplan Nutrihage 
   
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 : Plan is aangepast conform het advies van de stadsbouwmeester van 19-05-2022.   
 
 

 

 
Bron: Ten Brinke Bouw B.V. 

 
 
 
 
  



Lijnbaan 39    
omschrijving:   Het plaatsen van een aanbouw en een opbouw 
zaaknummer:  2022-067250 
welstandsgebied: 10 Noordhove 
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 architectonische uitwerking en het kleur- en materiaalgebruik zijn onvoldoende hoogwaardig  
en verzorgd en afgestemd op de bestaande woning en de omgeving. 
De oorspronkelijke woning loopt 3-dimensionaal om. Er is geen gesloten kopgevel.  
De uitbreiding op de tweede laag krijgt nu een gesloten kopgevel die niet past bij het karakter 
van de oorspronkelijke woning. 
 

Opmerkingen:    
  

Om de bezwaren weg te nemen adviseert de stadsbouwmeester de oorspronkelijke indeling  
van de eerste verdieping te herhalen op de tweede verdieping, zoals ook gerealiseerd is  
op Lijnbaan 55. Ook wordt geadviseerd de oorspronkelijke entreelijst in het zicht te laten.  
 
  

 

   
Voorgevel nieuw                                   Achtergevel nieuw 
Bron: Home Booster Bouwbedrijf 

 
 

 
 

 
Afbeelding:  Lijnbaan 53 (Bron Google Maps) 

 
 
 
 
 
 



 
Boerhaavelaan 1 – 7 – aangepast  
omschrijving:   Het transformeren van de bestaande bebouwing naar woningen 
zaaknummer:  2022-067534 
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 : -   Het plan is eerder behandeld in de vergadering van de stadsbouwmeester van  
    02-06-2022. Het plan was akkoord behalve de terreininrichting. Hiervoor is nu een 
    aangepast plan aangeleverd. 
-  De stadsbouwmeester adviseert positief over het plan, omdat de inrichting nu akkoord 

is en er voldoende bomen zullen worden aangeplant.  
 
  

 
 
Terreinrinrichting Boerhaavelaan 1-7 nieuwe situatie. 
Bron: Buro Sant en Co. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Erfgoed/monumentenadvies 
 
Voorweg 54 – gemeentelijk monument 
omschrijving:   Het vervangen van de bestaande berging voor nieuwe berging 
zaaknummer:  2022-067559 
welstandsgebied: 3 Historische linten 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid, Beschermde Stadsgezichten 
status pand:  Gemeentelijk monument 
status gebied:  Beschermd stadsgezicht Voorweg 
 
Conclusie : Akkoord onder voorwaarde. Het plan voldoet als voorgesteld onder voorwaarde aan 

de eisen van de Erfgoedverordening, de Wabo en het gemeentelijk beleid, zie 

Motivering en Opmerkingen. 

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

vastgestelde beleid. De monumentale waarden worden niet geschaad, zie 
Opmerkingen. 
De voorwaarde is: de kozijnen en de beweegbare delen moeten in een donkere kleur 
worden geschilderd. 
 

Opmerkingen : - Het plan is eerder behandeld door de erfgoedcommissie en heeft toen een negatief 
advies gekregen. De stadsbouwmeester, voorzitter van de erfgoedcommissie, heeft op 
30-06-2022 een bezoek ter plekke gebracht.  
- Om de bezwaren weg te nemen heeft de stadsbouwmeester toen het volgende 
geadviseerd: 

1. De pergola moet komen te vervallen. In plaats daarvan kan een utilitair 
balkonhekwerk worden geplaatst. 

2. De kapvorm moet een lessenaarsdak zijn. Deze kap dient in de vijfde 
baksteenlaag onder de goot van de hoofdschuur te starten (ter hoogte van de 
horizontale) regenpijp. 

3. De helling van het dak op de tekening is akkoord, maar zou iets flauwer kunnen. 
In ieder geval dient 10 cm onder de goot van de paardenstal te worden 
gebleven. 

4. De kap dient te worden gedekt door een pannendak met een overstek van 20 
cm. Op de waterdichte laag kunnen de panlatten worden bevestigd. 

5. De maat van de deur dient 2.06 m te zijn. Direct hierboven kan de balkenlaag 
starten. 

6. De achtergevel van de paardenstal kan worden gestukt in de hoogte tot de 
muurankers en in de breedte tot het einde van de breuk. 

- Het plan is naar aanleiding van dit advies aangepast. 
- De erfgoedcommissie adviseert positief over de aanpassingen met uitzondering van de 
lichte kleur van de kozijnen, de ramen en de deuren. 
- Om de bezwaren weg te nemen, adviseert de erfgoedcommissie de kozijnen en 
beweegbare delen (deuren en ramen) in een donkere kleur te schilderen, vergelijkbaar 
met die van de houten geveldelen. 

 
 
    



 

 
Bron: B. Elstgeest 3D bouw & advies modelleringen 

 
 
 
 
 
 
  



Stadhuisplein 23  
omschrijving:   Het plaatsen van gevelbelettering (legalisatie) 
zaaknummer:  2022-067687 
welstandsgebied: 2 Centrum 
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 reclame 

beleid.  
In de Reclamenota 2019 staat voor gebied 2 Centrum ondermeer het volgende vermeld: 

- Aantal: per twee stramienen of 2 maal 25 m² geveloppervlak één naamaanduiding in 

het gevelvlak óf één naamaanduiding loodrecht op de gevel.  

 In gevelvlak: Hoogte: max. 0.6 m, breedte: max. 2.5 m. Aan de gevel van het gebouw 
op de bouwlaag op maaiveldniveau of tot max. 1,5 m op de bouwlaag daarboven.  

 Indien loodrecht op de gevel: Hoogte: max. 0,65 m, breedte: max. 0,65 m  
- Daarnaast per bedrijf één handelsnaam in gevelvlak: Hoogte max 0,4 m, breedte: max. 

2,5 m.  

- Een lichtreclame-uiting wordt altijd getoetst aan de Richtlijnen lichthinder. 

Hier wordt qua afmetingen niet aan voldaan. De huidige reclame-aanduiding overschrijdt 
met de afmeting van 1050 x 3750 mm de maximaal toegestane grootte van 0,6 x 2,5 m. 
Vanwege de grote afmeting concurreert de reclame-aanduiding nu teveel met de 
naamsaanduiding van het Stadhuis. 

Opmerkingen : Om de bezwaren weg te nemen adviseert de stadsbouwmeester de maximale 
toegestane afmeting aan te houden, te weten 0,6 x 2,5 m (hoogte x breedte)   

 
 
  

 

 
 
Bron: Dossier aanvraag. 

 
 

  



Werner von Siemensstraat 49 
omschrijving:   Het plaatsen van lichtreclames aan de gevel 
zaaknummer:  2022-068174 
welstandsgebied: 14 Snelweg, Hoofdwegenstructuur, Randstad Rail 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid 
 
 
Conclusie : Niet akkoord, strijdig met redelijke eisen van welstand.  

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

In de Reclamenota 2019 staat voor gebied 14 Snelweg, Hoofdwegenstructuur, Randstad 
Rail ondermeer het volgende vermeld: 

- 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. 

- Merkreclame op de stations worden beoordeeld door de NS, HTM of ProRail. 

-  Een lichtreclame-uiting wordt altijd getoetst aan de Richtlijnen lichthinder. 

De geveloppervlakte is groter dan1.000 m2 en hierbij zijn 4 gevelaanduidingen 
toegestaan, mits deze maximaal 5 m breed zijn. Hier wordt qua afmetingen niet aan 
voldaan. Gelet op de grote van het gebouw is het voorstelbaar dat hier in beperkte mate 
van wordt afgeweken. De huidige voorstellen schikken zich echter onvoldoende naar de 
gevelindeling. Deze zou een maximale breedte kunnen hebben van een raam/deurpartij. 
Met de plaatsing dient de gevelaanduiding afgestemd te worden op de indeling van de 
gevel.  

De architectonische uitwerking en het kleur- en materiaalgebruik van de reclame-
uitingen in open letters zijn verder voldoende hoogwaardig en verzorgd en afgestemd op 
het bestaande gebouw en de omgeving. 

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



1. De afmetingen van de gevelaanduidingen aan te passen tot maximaal de maat van 
een raam-/deurpartij, zoals aangegeven in onderstaande uitsnede. 

2. De positionering af te stemmen op de gevelindeling 
 

 

 
Voorstel stadsbouwmeester voor positionering reclame-aanduiding. 

 

 
Bron: Aan de Stegge, Twello 

    
 
 
  



Maansteen 6 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak 
zaaknummer:  2022-068236 
welstandsgebied: 11 Rokkeveen 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
Conclusie : Akkoord niet strijdig met redelijke eisen van welstand.  

 
Motivering : De dakkapel wijkt marginaal af van de criteria van het door de raad vastgestelde beleid. 

De dakkapel op het voordakvlak voldoet echter wel aan de algemene criteria en de 
aanvullende criteria in de gebiedsbeschrijvingen, omdat al eerder vergelijkbare 
dakkapellen op hetzelfde rijtje gerealiseerd zijn. 
 

Opmerkingen : Geen. 
 
 
 
 

 

        
Voorgevel bestaand               Voorgevel gewijzigd 
Bron: Klaassen dakkapellen 

 
 
 
  



Paletsingel 46 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel 
zaaknummer:  2022-068353 
welstandsgebied: 11 Rokkeveen 
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 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 
minimumafstand 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 aan voldaan de criteria 3.2. 
Op dit 5.600 mm brede dakvlak is een dakkapel togestaan met een maximale breedte 
van 70% van de breedte van het dakvlak. In dit geval maximaal 70% x 5.600 = 3.920 
mm. 
Eerdere vergunde dakkapellen op deze rij zijn ook gehouden aan de maximale maat 
volgens de sneltoetscriteria voor dakkapellen aan de voorzijde. Bredere dakkapellen zijn 
niet wenselijk voor het voordakvlak en de architectuur van het blok. 
 
 

Opmerkingen : Om de bezwaren weg te nemen adviseert de stadsbouwmeester het volgende:  
- De dakkapel dient maximaal 3.920 mm breed te zijn. 

 
 
 
 
 



 

  
Voorgevel bestaand                                             Voorgevel nieuw 
Bron: CAN Engineering bouwadviesbureau 

 
 
  



Rectificatie 
Kanariegeel 35 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakopbouw wijziging kleur gevel 
zaaknummer:  2022-068359 
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 : Na toelichting van de aanvrager en het tonen van het materiaal is de voorgestelde gevel 
toch akkoord. Eerdere verbouwingen met eenzelfde steen in de wijk geven een wat 
onbevredigend resultaat, omdat de beton/kalksteen niet dezelfde kleur heeft. De kleur en 
uitstraling van het keraliet is bij nader inzien een goede keuze. Een zorgvuldige 
uitvoering en detaillering geven een mooi resultaat. 
   

 

 

  
  

 

 

 
 

 
Bron: Kolmus atelier voor bouwkunst 

 
 
 
 
 
 
  



Dudokplan 25 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak 
zaaknummer:  2022-068368 
welstandsgebied: 10 Noordhove 
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 
minimumafstand 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 aan voldaan aan het criterium 3.2. 
Op dit 5400 mm brede dakvlak is volgens de criteria een dakkapel toegestaan met een 
maximale breedte van 70% van de breedte van het dakvlak. In dit geval maximaal 70% x 
5.400 = 3.780 mm in plaats van 3.940mm die wordt voorgesteld in het plan. 
Eerdere vergunde dakkapellen op deze rij zijn ook gehouden aan de maximale maat 
volgens de sneltoetscriteria voor dakkapellen aan de voorzijde. Bredere dakkapellen zijn 
niet wenselijk voor het voordakvlak en de architectuur van het blok. 
 
 

Opmerkingen : Om de bezwaren weg te nemen adviseert de stadsbouwmeester het volgende: 
- De dakkapel dient maximaal 3.780 mm breed te zijn.   

 
 

 
 
 



 

    
Voorgevel bestaand                              Voorgevel nieuw 
Bron: Studio BvH, architect BNA 

 
 
  



Parkdreef 206 (aangepast) 
omschrijving:   Het vervangen van kozijnen 
zaaknummer:  2022-068501 
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 bestaande woning en de omgeving. 
 

Opmerkingen : Het plan is aangepast conform het advies van de stadsbouwmeester van 21-07-2022. 
    

 

    
Voorgevel bestaand                                                  Voorgevel nieuw 
Bron: dossier aanvraag 

 
 
 
 
  



Voorhamstraat 1 
omschrijving:   Het plaatsen van een overkapping 
zaaknummer:  2022-068562 
welstandsgebied: 5 Palenstein 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
Conclusie : Niet akkoord, onvoldoende informatie om te beoordelen aan de redelijke eisen van 

welstand.  
 

Motivering : Het bouwplan is niet te beoordelen door het ontbreken van voldoende informatie. 
Tekeningen van de gevelaanzichten, doorsnedes (beide met voldoende maatvoering) en 
duidelijke aanduiding van materialen en kleuren ontbreken. Voor het beoordelen van de 
aanvraag dient deze te worden aangevuld volgens de Ministeriële regeling 
Omgevingsrecht (Mor). 
 

Opmerkingen : De aangeleverde tekeningen geven onvoldoende informatie om deze aanvraag te 
kunnen beoordelen.   
 

 

 

 
Bron: aanvraagdossier 

 
 
   
  


