
        
 
 
 
                
 
Verslag van de vergadering van de stadsbouwmeester op 2 maart 2023. 
 
 
 
Dhr. ir. R.G. Knappers Stadsbouwmeester Zoetermeer, voorzitter erfgoedcommissie 

Zoetermeer 
Mevr. drs. M. Panman Secretaris stadsbouwmeester & adviseur erfgoed en 

ruimtelijke kwaliteit, gemeente Zoetermeer 
 
    
Napelsgeel 16 
omschrijving:   Het plaatsen van een tweelaagse dakuitbouw aan de achtergevel 
zaaknummer:  2023-013912 
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 architectonische uitwerking en het kleur- en materiaalgebruik zijn wel voldoende 
hoogwaardig en verzorgd en afgestemd op de bestaande woning en de omgeving. 
De opbouw dient één pan en nokpan lager uitgevoerd te worden conform het 
referentieproject Wit-Geellaan 74. 
 

Opmerkingen : Om de bezwaren weg te nemen wordt geadviseerd: 
1.de opbouw precies conform de afmetingen van Wit-Geellaan 74 uit te voeren. Dit 

betekent dat de opbouw één pand en een nokpan lager moet worden dan nu is 
voorgesteld. De netto binnenmaat van de opbouw op zolder zal lager dan 2600 mm 
zijn. 

2. een verholen goot toe te passen. Een hemelwaterafvoer zoals op de referentiefoto te 
zien is, schuin parallel aan de opbouw, is niet akkoord. Op tekening dient aangegeven 
te worden hoe het hemelwater van het platte dak wordt afgevoerd. 

 
  

 

     
Bestaande en gewijzigde achtergevel            Doorsnede nieuw 
Bron: Van den Oever Bouwadvies 

 
  

 
  



 
 
 
Zerlinagang 25   
omschrijving:  Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 
zaaknummer:  2023-014044 
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 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. 
De dakkapel is te breed. Maximale breedte volgens de sneltoetscriteria is 70% van de 
breedte van het dakvlak. Dat is 5400mm x 70/100 = 3780mm. Vanuit welstand is er 
geen reden af te wijken van deze maximale breedte. 
 

Opmerkingen : Om de bezwaren weg te nemen wordt geadviseerd de breedte van de dakkapel aan te 
passen naar 3780 mm.   

 

 

 
Bestaande en gewijzigde voorgevel. 
Bron: Klaassen Dakkapellen. 

 
  

  



Velddreef 216    
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning 
zaaknummer:  2023-014161 
welstandsgebied: 9 Seghwaert 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
   
Conclusie : Akkoord, niet strijdig met redelijke eisen van welstand.  

 
Motivering : De dakkapel voldoet aan de criteria van het door de raad vastgestelde beleid voor 

dakkapellen.  
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 en gewijzigde achtergevel 
Bron: MOZA bouwkundig ontwerpstudio 

 
  

 
 
  



Nansenrede 19    
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning   
zaaknummer:  2023-015145 
welstandsgebied: 8 De Leyens 
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 onvoldoende 
hoogwaardig en verzorgd en afgestemd op de bestaande woning en de omgeving. 
De dakkapel verschilt qua (hoofd) vorm (contour) met de, op identieke woningen 
gerealiseerde aangekapte dakkapellen o.a. aan Amundsenrede 48.  
 

Opmerkingen : Om de bezwaren weg te nemen wordt geadviseerd de dakkapel uit te voeren conform 
Amundsenrede 48 en Abel Tasmanlaan 2. Zie onderstaande voorbeelden. 

 
Bron: dossier aanvraag. 

 
   

 



 

 
Voorbeeld Abel Tasmanlaan 2. 
 

 

 
Voorbeeld Admundsenrede 2 
 

 
 
 
 

 

 
 
  



Erfgoedadvies/Monumentenadvies  
 
Voorweg 208   
omschrijving:   Het vervangen van een karakteristieke woning   
zaaknummer:  2023-009192 
welstandsgebied: 3 Historische Linten 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid 
status pand:  Karakteristiek pand 
status gebied:   Beschermd Stadsgezicht Voorweg 
 
Conclusie : Akkoord. Het plan voldoet als voorgesteld aan de eisen van de Erfgoedverordening, de 

Wabo en het gemeentelijk beleid, zie Opmerkingen. 

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

monumentale waarden worden niet geschaad. De details zijn voldoende aangepast en 
akkoord bevonden, zie Opmerkingen. 

 

Opmerkingen : Het plan is eerder behandeld in de vergadering van 16-01-2023. De erfgoedcommissie 
heeft het plan toen aangehouden, omdat de details nog onvoldoende zijn uitgewerkt. In 
het voorgesteld plan zijn de details voldoende uitgewerkt, zodat de erfgoedcommissie 
positief adviseert. 

 

 

    
Bestaande en gewijzigde voorgevel 
Bron: RoosRos Architecten; Schra Architectuur en Kubus 

 
 
 


