
        
 
 
 
                
 
Verslag van de vergadering van de stadsbouwmeester op 29 september 2022. 
 
 
 
Voorweg 113  (vooroverleg)  
omschrijvng:   Het plaatsen van een aanbouw 
zaaknummer:  2022-082229 
welstandsgebied: 3 Historische linten 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid 
status pand  Beeldbepalend pand 
status gebied:  Beschermd stadsgezicht 
 
  
  
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. De 

architectonische uitwerking en het kleur- en materiaalgebruik zijn onvoldoende 
hoogwaardig en verzorgd en afgestemd op de woning en op de omgeving, zie 
Opmerkingen. 
NB: het plan moet nog worden getoetst door de afdeling SO/Ruimtelijk Beleid. 

 
Opmerkingen : -De stadsbouwmeester adviseert negatief over het plan, omdat de oorspronkelijke 

hoofdmassa van het bestaande woonhuis niet voldoende herkenbaar blijft. De 
voorgestelde uitbouw bestaande uit een platte doos van een bouwlaag hoog is niet 
passend in het bebouwingsbeeld van het beschermd stadsgezicht Voorweg. 
- Om de bezwaren weg te nemen stelt de stadsbouwmeester voor te onderzoeken of 
uitbreiding van het hoofdvolume van het bestaande hoofdhuis, met behoud van de 
kenmerkende elementen, leidt tot een ruimtelijk gewenst en kwalitatief hoogwaardig 
plan. 
 

 
 
 
 
 

 

 
Gewijzigde situatie met aanbouw aan zijkant 
Bron: Bouwkundig Tekenbureau Alex Roessen. 

   
  



 
Engelandlaan 270    
omschrijving:  Het aanpassen van de gevel en fietsenberging 
zaaknummer:  2022-086686 
welstandsgebied: 2 Centrum 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid 
  

Conclusie : Niet akkoord. Het plan voldoet niet aan redelijke eisen van welstand.  

 
Motivering : Het plan 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 omgeving, zie Opmerkingen. 

 
Opmerkingen : - Het plan is eerder behandeld in de vergadering van de stadsbouwmeester van 25-03-

2021 behandeld en is toen akkoord bevonden onder voorbehoud van de bemonstering 

van het kleur- en materiaalgebruik.  

- Het plan is nu aangepast met een uitbouw ten behoeve van de fietsenstalling aan de 

achterzijde en aanpassing van de materialisering van de gevels. 

- Fietsenstalling:  

1. De aansluiting op de gevel van het torenvolume is rommeling. Geadviseerd wordt de 

aansluiting aan beide zijden 30 cm terug te laten liggen. 

2. Geadviseerd wordt meer transparantie in de gevels te maken om te laten zien wat 

zich erachter afspeelt. Een schoepenrooster geeft een te gesloten effect. 

3. Een groene gevel en een groen dak zijn op zich een goed idee, maar er moeten 

goede condities voor de groei van de planten worden gecreëerd. 

- Materialisering van de gevels: 

1. Het groter maken van de Entree is al eerder goedgekeurd. 

2. Geadviseerd wordt de moffellaag van de antracietkleurige liggers van de bekroning en 

de fietsenstalling nauwkeurig aan te brengen. 

3. Er dient een bemonstering van alle materialen van het hele gebouw aan te leveren. 
 

 

  
Nieuwe situatie achterzijde 
Bron: CB5 Architecten. 

    
  
 

 
 
  



 
Van der Waalsstraat  (vooroverleg)  
omschrijving:  Het oprichten van een bedrijfsgebouw met zeven bedrijfsunits en 

parkeervoorzieningen op eigen terrein 
zaaknummer:  2022-086728 
welstandsgebied: 12 Oosterheem 
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. De 

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

 
Opmerkingen : - Het plan voor de kavel van Unibouw/Slingerland is behandeld in samenhang met 

zaaknummer 2022-086746, het plan voor de naastgelegen kavel van SOED. De 
architect heeft beide plannen in de vergadering van de stadsbouwmeester toegelicht. 

- De stadsbouwmeester adviseert negatief over het plan, omdat de voorgevel te weinig 
in overeenstemming is met de plattegrond, met wat zich achter de gevel afspeelt, de 
achtergevel te weinig in overeenstemming met de voorgevel is en het dak niet 
overeenkomt met de voorgevel.  

- Dissonerend is dat de voorgevel een indeling in 5 traveeën heeft en de achtergevel een 
indeling in 6 traveeën en de plattegrond een tweedeling. 

- Om de bezwaren weg te nemen adviseert de stadsbouwmeester het volgende: 
1. Geadviseerd wordt de flexibiliteit van de bedrijfsunits het leidmotief voor de ritmering 
van de gevels en het dak te laten zijn. De indeling van de voor- en achtergevel moet 
gelijk zijn. 
2. Het vigerend beeldkwaliteitsplan stelt dat de voorgevel en het dak overeen moeten 
komen en dat het dak een hellingshoek moet hebben. Dat is nu niet het geval. 
Geadviseerd wordt het plan hierop aan te passen. 
-De bemonstering van de baksteen is akkoord. 

 

 

 
Impressie 
Bron: Ruud van Bochoven architect. 

 
  



Van der Waalsstraat (vooroverleg)  
omschrijving:  Het oprichten van een bedrijfsgebouw met zes bedrijfsunits en 

parkeervoorzieningen op eigen terrein 
zaaknummer:  2022-086746 
welstandsgebied: 12 Oosterheem 
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. De 

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

 
Opmerkingen : - Het plan voor de kavel van SOED is behandeld in samenhang met zaaknummer 2022-

086728, het plan voor de naastgelegen kavel van Unibouw/Slingerland. De architect 
heeft beide plannen in de vergadering van de stadsbouwmeester toegelicht. 

- De stadsbouwmeester adviseert negatief over het plan, omdat de voorgevel te weinig 
in overeenstemming is met de plattegrond, met wat zich achter de gevel afspeelt, en 
de achtergevel te weinig in overeenstemming met de voorgevel is. 

- Dissonerend is dat de voorgevel een indeling in 5 traveeën heeft en de achtergevel een 
indeling in 2 traveeën. 

- Om de bezwaren weg te nemen adviseert de stadsbouwmeester het volgende: 
Centraal in de voorgevel is een groot venster gepland, waardoor de indruk wordt gewekt 
dat daarachter een grote hal is. Dat is niet het geval. Geadviseerd wordt de 
vensterindeling op dit punt aan te passen en meer in lijn te brengen met de 
plattegronden van de bouwlagen. 
-De bemonstering van de baksteen is akkoord. 

 

 

 
Impressie 
Bron: Ruud van Bochoven architect. 

 
 
 
 
  



 
Erfgoed/monumentenadvies 
 
Zegwaartseweg 61  
omschrijving:  Het transformeren van de bestaande schuur naar 5 woningen en realisatie 1 

vrijstaande woning 
zaaknummer:  2022-084492 
welstandsgebied: 3 Historische Linten 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid 
status pand:  Gemeentelijk Monument 
 
 
Het plan is niet behandeld en doorgeschoven naar de vergadering van de erfgoedcommissie 
van 6 oktober 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Schoenerkade 41 en 43 
omschrijving:   Het uitbreiden van twee woningen 
zaaknummer:  2022-085442 
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 : Het plan is eerder in als vooroverleg behandeld in de vergadering van de 
stadsbouwmeester van 10-03-2022. Het voorliggend plan is conform het vooroverleg 
uitgewerkt.  

 
 

 

  
Bestaande voorgevel                             Gewijzigde voorgevel 
 

       
Bestaande achtergevel                              Gewijzigde achtergevel 
Bron: Mater Home. 

 
  

  



Tweede Stationsstraat 250   
omschrijving:   Het bouwen van een berging aan de achterzijde 
zaaknummer:  2022-086865 
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.   
 
  

 

 
Bron: dossier aanvraag. 

 
  

 
  



Mercatorschans 8 (2e advies)   
omschrijving:   Het wijzigen van de voorgevel van de dakopbouw 
zaaknummer:  2022-085930 
welstandsgebied: 10 Noordhove 
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 08-09-2022.   
 
 

 

       
Bestaande dakopbouw                                                Gewijzigde dakopbouw 
Bron: dossier aanvraag. 

 
 
  

  



Bleiswijkseweg 37A-K  
omschrijving:   Het plaatsen van een fietsenstalling 
zaaknummer:  2022-086271 
welstandsgebied: 13 Kantoor- en Bedrijventerreinen 
welstandsniveau: Luw 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.   
 
 

 

  
Situatie bestaand                                               Afbeelding ter illustratie 
Bron: Coare Architectuur. 

 
  

  



Medeaschouw 28  
omschrijving:  Het uitbreiden van twee verdiepingen 
zaaknummer:  2022-087003 
welstandsgebied: 8 De Leyens 
welstandsniveau: Regulierwelstandsbeleid 
 
   
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. 
Het betreft hier een trendzetter. Deze uitbouw op de eerste verdieping met een terras op 
de tweede is nog niet eerder gerealiseerd en is een wijziging op het vigerend 
bestemmingsplan. Echter in het aanpalend bouwblok bij dezelfde woningen van 
Medeaschouw 100 en 102 wordt deze mogelijkheid wel geboden. De ruimtelijke 
verandering is beperkt en deze uitbreiding is gezien de mogelijkheid die het 
bestemmingsplan in het aanpalend blok biedt, verantwoord. 
 

Opmerkingen : Geen.  
 
 

 

    
3D impressie bestaande- en nieuwe toestand 
Bron: Meijer & Van Eerden Architectenbureau. 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
  



Werner von Siemensstraat 49 (aangepaste tekeningen) 
omschrijving:   Het plaatsen diverse lichtreclames 
zaaknummer:  2022-087035 
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 reclamebeleid.  

 

Opmerkingen : De gewijzigde tekening betreft een geringe wijziging van de positie van de reclame ten 
opzichte van de oorspronkelijk door welstand goedgekeurde tekening van 15-09-2022 
en is daarom akkoord. 

 

 

   
Gevels nieuwe situatie 
Bron: Aan de Stegge Twello. 

 
 

 


