
        
 
 
 
                
 

 
 

Verslag van de vergadering van de stadsbouwmeester op 5 januari 2023. 
 
De plannen zijn digitaal en zonder toelichting behandeld. 
 
Dhr. ir. R.G. Knappers Stadsbouwmeester Zoetermeer, voorzitter 

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

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

 
 
 
Stadhuisplein 23  (aangepast) 
omschrijving:   Het plaatsen van gevelbelettering 
zaaknummer:  2022-111147 
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 reclamebeleid.  

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

Opmerkingen : De stadsbouwmeester adviseert positief over het plan, omdat het is aangepast conform 
het advies van 28-07-2022.  

 

 
Gevelbelettering 
Bron: dossier aanvraag 

 
 
 
  



Hunzestroom 9 
omschrijving:   Het plaatsen van een damwand en een vlonder 
zaaknummer:  2022-111328 
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, omdat het plan overeenkomt met 
de eerder vergunde steiger van Hunzestroom 3. 
   

 

 
Bron: dossier aanvraag 

 
 
  



Fritz Langstrook 13 
omschrijving:  Het verbouwen van de entree 
zaaknummer:  2022-111647 
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.  

De architectonische uitwerking en het kleur- en materiaalgebruik zijn onvoldoende 
hoogwaardig en verzorgd en afgestemd op de bestaande woning en de omgeving. 
De hoofdvorm van de aanbouw van de entree is akkoord, omdat die gelijk is aan Fritz 
Langstrook 27 (precedent), echter het materiaalgebruik aan de kopse kant dient 
aangepast te worden. 
 

Opmerkingen : Om de bezwaren weg te nemen wordt geadviseerd het metselwerk van de aanbouw van 
de entree uit te voeren conform Frits Langstrook 27. Het is onduidelijk of de aanbouw 
inmetselwerk wordt uitgevoerd: op de tekening van het gevelaanzicht staan horizontale 
stroken getekend, op tekening van de plattegrond lijkt het metselwerk te zijn.  

 

 

        
Bestaand                                                          gewijzigd 
Bron: Van Amerongen onderhoud & dienstverlening 

 
  



Van Aalstlaan 720    
omschrijving:   Het tijdelijk plaatsen van gevelreclame  
zaaknummer:  2022-111880 
welstandsgebied: 5 Palenstein 
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 het bestaande gebouw en de omgeving. De 
reclame-uiting wijkt af van de door de raad vastgestelde reclamenota Zoetermeer 2019. 
Echter omdat deze reclame-uiting van tijdelijke aard is, adviseert de stadsbouwmeester 
positief over het plan. 

 
Opmerkingen : Geen.    

 

 

 
Bron: dossier aanvraag 

 
  



Zegwaartseweg 160 
omschrijving:   Het verbouwen van woning naar garage/berging 
zaaknummer:  2022-112107 
welstandsgebied: 3 Historische linten 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid 
status pand:  Beeldbepalend pand 
 
   
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 omvat de verbouwing van een beeldbepalend pand in het historisch lint van de 
Zegwaartseweg van woning tot garage/berging. 
- Bij de advisering over de nieuw te bouwen woning achter op het perceel 
(omgevingsvergunning 2022-056120) heeft de stadsbouwmeester al positief 
geadviseerd over het verbouwen van de woning tot de garage, omdat de gevolgen voor 
het beeldbepalend pand Zegwaartseweg 160 en het historisch lint van de 
Zegwaartseweg beperkt blijven. De middenstandwoning Zegwaartseweg 160 heeft 
vooral een beeldbepalende waarde in het historisch lint van het noordelijk deel van de 
Zegwaartseweg. Het behoud van het oorspronkelijk pand en het slopen van de latere 
aanbouwen brengen de cultuurhistorische waarden niet in het geding. Door het pand 
een nieuwe functie als garage/berging te geven, blijft het behoud gewaarborgd. 

 

     
Bestaande voorgevel                         Gewijzigde voorgevel 
Bron: Livingstone 
 
 

 
 
 
  



Voorweg 220 
omschrijving:   Het plaatsen van een schuur 
zaaknummer:  2022-112133 
welstandsgebied: 3 Historische linten 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid, Beschermde stadsgezichten 
 
   
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 het is aangepast conform 
het advies van 24-11-2022.  
   

 

 
Bron: Schra en Van Dorp 

 
 
 
 
 
 
 
  



Oosterheemplein 548 
omschrijving:   Het vervangen van een condensor op het dak 
zaaknummer:  2022-112631 
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 het bestaande gebouw en de omgeving. 
 

Opmerkingen : De stadsbouwmeester adviseert positief over het plan, omdat de omvang van de nieuwe 
condensor ten opzichte van de bestaande condensor in bescheiden maat toeneemt. 
 

 

 
Bron: RBM Retail 

 
 
 
 
  



Griffinruimte 1    
omschrijving:   Het plaatsen van een schuurtje 
zaaknummer:  2022-113143 
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 : Geen.    
 

 
 
 
 
  



Bergkristal 41  (aangepast) 
omschrijving:  Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak 
zaaknummer:  2022-113421 
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 

dakkapellenbeleid.  
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 het is aangepast conform 
het advies van 15-12-2022.   

 

            
Bestaande voorgevel           Gewijzigde voorgevel 
Bron: Webuild4you 

 
 
 
  



Borneo 24    
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak 
zaaknummer:  2022-113850 
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 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.    
 

 
Bron: dossier aanvraag 

 
 
 
 
 
 


