
        
 
 
 
                
Verslag van de vergadering van de stadsbouwmeester op 2 februari 2023. 
 
 
Aanwezig: 
 
Dhr. ir. R.G. Knappers Stadsbouwmeester Zoetermeer, voorzitter 

erfgoedcommissie Zoetermeer 
Dhr. ir. M. Enderman Restauratiearchitect, erfgoedcommissie Zoetermeer 
Mevr. drs. J. van Geest Architectuurhistoricus, erfgoedcommissie Zoetermeer 
Mevr. drs. M. Panman Secretaris stadsbouwmeester & adviseur erfgoed en 

ruimtelijke kwaliteit, gemeente Zoetermeer 
Mevr. ing. A. Neuteboom Adviseur erfgoed, gemeente Zoetermeer 
 
 
 
 
13:00-13:45 uur 
 
Van der Waalsstraat 58 (kadastraal: Zegwaard, sectie E, nummer 2634 en 1910)  
Plan is doorgeschoven naar de vergadering van 9 februari 2023. 
omschrijving:   Het uitbreiden en verbouwen kantoor en magazijn 
zaaknummer:  2023-005417 
welstandsgebied: 13 Kantoor- en Bedrijventerreinen 
welstandsniveau: Luw welstandsbeleid 

 

  
 

 

 
Situatie voor- en zijgevels bestaand (boven) en nieuw (onder) 
Bron:  Slob bouwkundig tekenburo. 

 
 



 
14:00-15:00 uur  
 
Cadenza II  
omschrijving:   Het bouwen van 221 woningen 
zaaknummer:  2023-007031 
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 beleid.  

De architectonische uitwerking is onvoldoende hoogwaardig, omdat het detail van de 
balkonrand en -hekwerk niet akkoord is, zie Opmerkingen.  
 

Opmerkingen : - De stadsbouwmeester adviseert negatief over het plan, omdat het detail van de 
aansluiting van het balkonhekwerk op de betonrand nog niet akkoord is. Om de 
bezwaren weg te nemen wordt gevraagd een oplossing te vinden, zodat dat het vuile 
water niet langs de lichtgrijs betonrand loopt. 
- De stadsbouwmeester heeft veel waardering voor het overige deel van het plan. 

 
 

 

 
Impressie nieuwbouw Cadenza II 
Bron: Moke Architecten 

 
 

  



16:00-16:45 uur 
 
Erfgoedadvies/Monumentenadvies  
 
Zegwaartseweg 61   
omschrijving:   Het verbouwen van een bestaande monumentale schuur naar vijf woningen 

en een vrijstaande woning, het verplaatsen van een bestaande inrit en het 
kappen van bomen                

zaaknummer:  2022-113734             
welstandsgebied: 3 Historische Linten 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid 
status pand:    Gemeentelijk monument  
  
Conclusie : Aangehouden. Het plan voldoet als voorgesteld nog onvoldoende aan de eisen van de 

Erfgoedverordening, de Wabo en het gemeentelijk beleid, zie Opmerkingen. 

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

monumentale waarden worden geschaad. Het effect van de isolerende maatregelen is 
nog onvoldoende duidelijk, zie Opmerkingen. 

Opmerkingen : - Het plan is eerder behandeld in de vergadering van 06-10-2022. De erfgoedcommissie 
heeft toen een negatief advies gegeven, omdat o.a. de renderingen onduidelijk waren en 
de isolerende maatregelen en principedetails onvoldoende waren. 
- Van de vorige vergadering worden de volgende punten overgenomen: 
1. Herstelwerkzaamheden: Voor de herstelwerkzaamheden dienen de URL’s 

(uitvoeringsrichtlijnen) van de stichting ERM aan te houden. Aangeven dient te 
worden dat de werkzaamheden worden uitgevoerd conform de URL’s 4001 
Historisch timmerwerk, 4003 Historisch metselwerk, 4005 Betonrestauratie, 4006 
Historisch voegwerk, 5001 Bestrijding insecten en zwammen. 

2. Herstel metselwerk: Voor het geheel of gedeeltelijk vervangen van voegwerkvlakken 
en het invoegen van nieuwe stenen dient een proefstuk te worden opgezet dat ter 
goedkeuring aan erfgoedcommissie zal worden voorgelegd. 
Deze punten worden als voorwaarden in de vergunning opgenomen. 
-De renderingen en principedetails zijn akkoord. 
- Het erfinrichtingsplan en het kapplan moeten nog ter beoordeling worden voorgelegd 
aan het CRK-lid landschapsarchitectuur. 
- Naar aanleiding van het advies van de vorige keer, wat de isolatiemaatregelen betreft, 
is een rapport over vochthinder van Wolf + Dikken Adviseurs aangeleverd. De 
commissie benadrukt dat zij voor het verduurzamen van dit gemeentelijk monument is, 
maar dat dit wel op een verantwoorde en hoogwaardige manier moet gebeuren. De 
commissie adviseert positief over de isolatiemaatregelen van het dak en de vloer, maar 
niet van de gevel. De commissie stelt het rapport zelf niet ter discussie, maar ziet graag 
een terugkoppeling van Wolf + Dikken adviseurs tegemoet, waarin o.a. de volgende 
vragen worden beantwoord: 
1. Wordt condens voldoende uitgesloten? Er zitten tegenstellingen in de advisering. 
Hoofdzaak is het voorkomen van zwam. 
2. Impregneren is in principe niet toegestaan, waarom is dit voorgesteld? En klopt het 
verhaal zonder impregneren? 
3. Het verschil tussen binnen- en buitentemperatuur is gesteld op 18 graden 
(respectievelijk 18 en 0 graden). Normaal is dit verschil groter (respectievelijk 22 en -10 
graden). Waarom is hier uitgegaan van minder strenge randvoorwaarden? 
4. Hoe wordt gegarandeerd dat alle voorgestelde maatregelen goed uitwerken? Het 
rapport geeft aan dat de koudebruggen en vochthuishouding kritisch zijn. 
5. Zijn de isolatiemaatregelen voor de aannemer goed uitvoerbaar en zijn ze op termijn 
blijvend? 
 

 
 



 

    
Bestaande gevels 
 

   
Gewijzigde gevels 
Bron: Ibelings Van Tilburg Architecten 

 
  



Welstandsadvies 
 
Zegwaartseweg 61 
omschrijving:   Het verbouwen van een bestaande monumentale schuur naar vijf woningen 

en een vrijstaande woning, het verplaatsen van een bestaande inrit en het 
kappen van bomen              

zaaknummer:  2023-007317 
welstandsgebied: 3 Historische Linten 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid 
status pand:    Gemeentelijk monument   
 
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 omgeving. 
 

Opmerkingen : Het plan is eerder behandeld in de vergadering van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 
van 13-03-2022. 
   

 

 

    
Bestaande gevels boerderij 
 

   
 
 
Gewijzigde gevels boerderij 
 

 
Gevelaanzichten nieuw te bouwen woning 
 
Bron: Ibelings Van Tilburg Architecten 

  



Plannen behandeld zonder toelichting 
 
Overwater 15   
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel achterzijde en een dakkapel voorzijde  
zaaknummer:  2023-006144 
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 : Bestaande dakkapel achterzijde wordt vervangen door een dakkapel met dezelfde 
afmeting als aan de voorzijde. Aan de voorzijde worden alleen de kozijnen vervangen.  
   

 

    
 
Bestaande voor- en achtergevel                                                       Doorsnede 

     
Gewijzigde voor- en achtergevel                                                  Doorsnede 
Bron: Atelier 4 BIM, Bouwkundig teken- en adviesbureau 

 

 
 
 
 
  



Denemarkenlaan 83   
omschrijving:  Het plaatsen van een luifelconstructie 
zaaknummer:  2023-006464 
welstandsgebied: 2 Centrum 
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 het bestaande gebouw en de omgeving. 

Opmerkingen : Geen.  
   

 

 

     
Bestaande voor- en zijgevel en plattegrond 
 

   
Gewijzigde voor- en zijgevel en plattegrond 
Bron: All4you-projects B.V. 

 
 
  



Lombok 48    
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak van de woning 
zaaknummer:  2023-006695 
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 

dakkapellenbeleid.  
De architectonische uitwerking en het kleur- en materiaalgebruik zijn voldoende 
hoogwaardig en verzorgd en afgestemd op de bestaande woning en de omgeving. 
 

Opmerkingen : Geen.  
   

 

 

        
Bestaande achtergevel         Gewijzigde achtergevel 
Bron: ZAAKOO 

 
 
  



Hofwegenstraat 33    
omschrijving:   Correctie vergunning 6998713 - veranda en tuinschuurtje 
zaaknummer:  2023-007164 
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:  Bron MK Houtbouw 

 
  


