
        
 
 
 
                
 
Verslag van de vergadering van de stadsbouwmeester op 3 november 2022. 
 
Via Microsoft Teams en/of live aanwezig: 
 
Aanwezig: 
 
Dhr. ir. R.G. Knappers Stadsbouwmeester Zoetermeer, voorzitter 

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

ruimtelijke kwaliteit, gemeente Zoetermeer 
Mevr. ing. A. Neuteboom Adviseur erfgoed, gemeente Zoetermeer 
Mevr. N. van Vught Ambtelijke ondersteuning Stadsbouwmeester 
Dhr. ing. A. Berendsen Stedenbouwkundige, gemeente Zoetermeer 
 
 
 
Erfgoedadvies/Monumentenadvies 
 
Voorweg 208    
omschrijving:   Het slopen van een beeldbepalend pand   
zaaknummer:  2022-086244 
welstandsgebied: 3 Historische linten 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid, Beschermde stadsgezichten 
status pand:  Karakteristiek 
status gebied:  Beschermd stadsgezicht Voorweg 
 
  

   
Conclusie : Niet akkoord, het bouwplan voldoet als voorgesteld niet aan de eisen van de 

gemeentelijke Erfgoedverordening, de Wabo en het gemeentelijk beleid. 

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

De monumentale waarden worden onvoldoende gerespecteerd.  
De architectonische uitwerking en het kleur- en materiaalgebruik zijn onvoldoende 
hoogwaardig en verzorgd en afgestemd op de omgeving. 
 

Opmerkingen : -De erfgoedcommissie heeft het plan op 20-10-2022 in de vergadering behandeld. Naar 
aanleiding hiervan heeft de commissie op 27-10-2022 een bezoek ter plekke gebracht 
en de stand van zaken goed kunnen bekijken. Er zijn twee documenten aangeleverd, te 
weten een metingendocument en gewijzigde tekeningen van de nieuwe situatie. 
- De commissie merkt op dat voor dit plan een hoge kwaliteit wordt geëist, omdat dit een 
karakteristiek pand aan de Voorweg is. 
- De erfgoedcommissie houdt het plan aan, omdat de aangeleverde tekeningen 
onvoldoende zijn om het plan te beoordelen. De volgende tekeningen dienen te worden 
aangeleverd: 
1. nieuwe (gevel)tekeningen van de bestaande toestand met maatvoering en inclusief de 
asymmetrie in de voorgevel; 
2. nieuwe (gevel)tekeningen van de nieuwe situatie met maatvoering en inclusief de 
asymmetrie in de voorgevel; 
3. een nieuwe en uitgebreide set detailtekeningen. 
- Ten aanzien van het metingendocument heeft de commissie de volgende 
opmerkingen: 
1. Het middendeel van de voorgevel maakt een kommetje, is niet recht. 
2. De voorgevel is apart gefundeerd. 



3. De raamdorpelstenen zijn oorspronkelijk. 
4. De lateien boven de vensters zijn waarschijnlijk van imitatie Bentheimer kunststeen. 
5. De hwa niet op de hoek plaatsen, maar aan de andere kant van het venster, midden 
in de zijgevel. 
6. In de serre moeten nog gemetselde stijlen worden toegevoegd conform de originele 
serre. 
7. De vensters moeten worden uitgevoerd als schuiframen. De bovenramen dienen niet 
als valraam te worden uitgevoerd. 
8. Voor de vensters in alle gevels, behalve de achtergevel, dient overal dezelfde maat, 
dezelfde breedte van 1.30 m te worden aangehouden. 
9. Pagina 10 moet uit dit document worden gehaald, omdat dit niet bij een aanvraag 
hoort. Deze pagina wordt niet in dit advies meegenomen. 
- Ten aanzien van de tekeningen van de gewijzigde situatie heeft de commissie de 
volgende opmerkingen: 
1. Sloop van de voorgevel is alleen mogelijk als: 
a. kenmerkende elementen, zoals de lateien en de tegels, worden hergebruikt; 
b. het ontwerp conform de situatie van 1916 is, zowel qua kleur- en materiaalgebruik als 
qua asymmetrie; 
c. het een kwalitatief hoogwaardig ontwerp is. 
2. De imperfectie, de asymmetrie, moet in de nieuwe situatie terugkomen. 
 
 

  
 
 

 
Bro: foto stadsbouwmeester 

 
 

 

 
 
 

 
  



 
Maasdamstraat, kavel 3 (vooroverleg)   
omschrijving:   Het bouwen van een woning   
zaaknummer:  2022-049238  
welstandsgebied: 12 Oosterheem 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
  

   
Conclusie : In principe akkoord, niet strijdig met redelijke eisen van welstand.  

 
Motivering : Het bouwplan voldoet in principe aan de criteria van het door de raad vastgestelde 

beleid. De stadsbouwmeester heeft echter nog wel een aantal opmerkingen, zie 
Opmerkingen. 
 

Opmerkingen : -   De stadsbouwmeester heeft waardering voor het kwalitatief goede ontwerp dat een 
verademing is in vergelijking met de traditionele ontwerpen voor vrijstaande woningen, 
maar heeft nog een nuanceringsslag nodig. 

- De stadsbouwmeester heeft de volgende opmerkingen, waaraan moet worden 
voldaan: 

1. Het ontwerp moet zich meer richten op de bestaande situatie: de omgeving moet 
worden geïnventariseerd en ingetekend. De afstand tot de erfgrens is aan een zijde 
wel erg beperkt. 

2. Het ontwerp moet qua kleur- en materiaalgebruik iets passen in de omgeving, 
ondanks de strakke moderne vormgeving. 

 
 

 
Bron: Baas Architecten. 

 
 
  

 
  



 
Van der Waalsstraat ongenummerd, kavel 10    
omschrijving:   Nieuwbouw bedrijfsgebouw - gebouw nr 1 
zaaknummer:  2022-094283 
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 : Het plan is eerder behandeld als vooroverleg en heeft op 20-01-2022 een in principe 
positief advies van de stadsbouwmeester gekregen. Het plan is aangepast aan dit 
advies. 

 
 

 
Bron: F5 Projectengroep B.V. 

 
 
  



 
Van der Waalsstraat ongenummerd, kavel 10    
omschrijving:    nieuwbouw bedrijfsgebouw - gebouw nr 2 
zaaknummer:  2022-094289 
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 : Het plan is eerder behandeld als vooroverleg en heeft op 20-01-2022 een in principe 
positief advies van de stadsbouwmeester gekregen. Het plan is aangepast aan dit 
advies.   

 
 

 
Bron: F5 Projectengroep B.V. 

 
 
  

 
  



 
John Woodruimte 39 Plan is niet behandeld in verband met onvolledigheid van de 
aangeleverde gegevens. 
 
omschrijving:  Het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak van de woning 
zaaknummer:  2022-095767 
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.  

Het plan kan niet beoordeeld worden vanwege het ontbreken van goede tekeningen met 
de juiste maatvoering. 
 

Opmerkingen : Geen.    
 
 

 
Afbeelding:  Aanvraagdossier 

 
 
  

  



 
Herikerberg 18    
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning 
zaaknummer:  2022-095846 
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. 
Het bouwplan voldoet niet aan de sneltoetscriteria voor dakkapellen. 
Bij de sneltoetscriteria voor dakkapellen aan de voorzijde 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 
minimum afstand 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. De breedte van de 
dakkapel is namelijk meer 70% van de breedte van het dakvlak. Echter, omdat de 
dakkapel marginaal groter is dan de sneltoetscriteria toelaten, is het hier aanvaardbaar. 
 

Opmerkingen : Geen.   
 



 

 
Bron: WIKO Dakkapellen 

 
 
  

 
  



 
Lofoten 89 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning  
zaaknummer:  2022-096368 
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 
 
 

 
Bron: COMBI Dakkapel 

 
 
  

 
  



 
Bunuelstrook 119 
omschrijving:   Het plaatsen van twee dakkapellen op het achterdakvlak van de woning 
zaaknummer:  2022-096387 
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 : De stadsbouwmeester adviseert positief over het plan, omdat dergelijke dakkapellen al  
eerder in de buurt gerealiseerd zijn. 

 
 

 
Bron: HIJ & FL GRAVE 

 
 
  

 
  



 
Ernst Casimirstraat 13 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning 
zaaknummer:  2022-096404 
welstandsgebied: 5 Driemanspolder 
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 is onvoldoende hoogwaardig en verzorgd en afgestemd 
op de bestaande woning en de omgeving.  
Het bouwplan voldoet niet aan de sneltoetscriteria voor dakkapellen. 
Bij de sneltoetscriteria voor dakkapellen aan de voorzijde 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 
minimum afstand 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. De dakkapel is breder 
dan de maximale breedte van de sneltoetscriteria. Omdat in het blok aan de voorgevel 
vooral smallere dakkapellen voorkomen, is de maximale toegestane breedte hier 70% 
van 6000 mm = 4200 mm. 
 

Opmerkingen : Om de bezwaren weg te nemen adviseert de stadsbouwmeester: 
1. De breedte van de dakkapel aan te passen naar 4200 mm; 
2. Omdat het boeiboord te grof is de hoogte hiervan aan te passen naar 250 mm.   

 



 

 
Bron: dossier aanvraag. 

 
 
  

 
  



 
Houtsingel 117 
omschrijving:   Het vervangen van de kozijnen en deur 
zaaknummer:  2022-096531 
welstandsgebied: 11 Rokkeveen 
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 bestaande woning en de omgeving. 
 

Opmerkingen : Geen. 

 

 

 
Bestaand                                                Gewijzigd 
Bron: dossier aanvraag 

 
  



 
Zegwaartseweg 160 
omschrijving:   Het bouwen van een woning 
zaaknummer:  2022-097179 
welstandsgebied: 3 Historische Linten 
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 bestaande woning en de omgeving. 
 

Opmerkingen : -Het plan is eerder behandeld in de vergadering van de stadsbouwmeester van 
 02-06-2022. 
-Zowel de aanpassing aan het gebouw aan de Zegwaartseweg, waardoor er meer zicht 
ontstaat naar het achter gebied, als aan de nieuwbouw met landelijke uitstraling is 
passend voor deze locatie.  

 
 

 
Bron: Livingstone. 

 
 

 
Bron: Livingstone. 

 
 
 

 
 
 
  



Sneekermeer 62 
omschrijving:   Het plaatsen van een schuur aan de achterzijde 
zaaknummer:  2022-097214 
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 : De stadsbouwmeester adviseert positief over het plan vanwege het volgende. Op 

andere vergelijkbare locaties in de buurt zijn al carports gerealiseerd. Op termijn zullen 
deze achter hoven, waar geparkeerd wordt, steeds meer houten bouwsels gerealiseerd 
worden, die ook volgens het bestemmingsplan mogelijk zijn. Dit bescheiden bouwplan 
past in deze ontwikkeling. 
 

 
 

 
Bron: dossier aanvraag 

 
 
  

 
  



 
Amstelstroom 90 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak 
zaaknummer:  2022-097401 
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.   
 
  
 

             
Bestaand                                                  Gewijzigd 
Bron: Vergunning & Dakkapel 

 
  

 
  



 
Wildenberg 2 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak 
zaaknummer:  2022-097592 
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: Kozijn totaalservice 

 
 

  



 
Dorpsstraat 9 Plan is niet behandeld in verband met onvolledigheid van de aangeleverde 
gegevens. 
 
omschrijving:   Het vervangen van het glas door vacuümglas in de bestaande kozijnen van 

een rijksmonument 
zaaknummer:  2022-097552 
welstandsgebied: 1 Historische kern 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid, Beschermde stadsgezichten 
status pand:  Rijksmonument 
 


