
        
 
 
 
                
 
Verslag van de vergadering van de stadsbouwmeester op 6 oktober 2022. 
 
 
 
 
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 plan voldoet als voorgesteld niet aan de eisen van de Erfgoedwet, 

Monumentenwet, de Wabo en het gemeentelijk beleid, zie Motivering en 

Opmerkingen. 

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

monumentale/cultuurhistorische waarden worden geschaad, zie Opmerkingen. 
 

Opmerkingen : - Het plan betreft de sloop en nieuwbouw en de verplaatsing van het karakteristieke 
pand Voorweg 208. Voorgesteld wordt het voorhuis van boerderij Vaders Wens 3 meter 
in oostelijke richting te verplaatsen. 
- De erfgoedcommissie adviseert negatief over het plan, omdat: 
1. door middel van een bouwtechnisch rapport aangetoond zal moeten worden 
aangetoond of sloop van de voorgevel van het voorhuis wel of niet noodzakelijk is; 
2. door verplaatsing van het karakteristiek pand verdwijnt de oorspronkelijke samenhang 
van het complex inclusief brug en erfinrichting. Er dient zo dicht mogelijk bij de 
oorspronkelijk opzet van het boerenerf te worden gebleven. 
  

 
 
 
 

 

 
 
 
  



Erfgoedadvies/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 
 
 

 
Conclusie : Niet akkoord. Het plan voldoet als voorgesteld niet aan de eisen van de Erfgoedwet, 

Monumentenwet, de Wabo en het gemeentelijk beleid, zie Motivering en 

Opmerkingen. 

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

monumentale waarden worden geschaad, zie Opmerkingen. 
 

Opmerkingen : - Het plan betreft de transformatie van een driekapschuur naar vijf woningen, de bouw 
van een nieuwe woning op het achtererf en de herinrichting van het erf. Het plan is 
eerder behandeld in de vergadering van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) van 
11-03-2022. De CRK heeft toen in principe akkoord gegeven op het plan met 
uitzondering van de bouwhistorische verkenning. De commissie heeft een aantal 
ondergeschikte opmerkingen gemaakt die bij de aanvraag tot de omgevingsvergunning 
dienen te worden meegenomen. 
- In hoofdlijnen schaadt het plan de monumentale waarden in beperkte mate. In principe 
wordt de herbestemming van de schuur tot vijf woningen positief beoordeeld, als ook de 
bouw van een nieuwe woning aan de Hofwegenstraat. Echter, op veel punten is nog een 
nadere toelichting of detaillering nodig. 
- De volgende punten staan ter discussie:  

1. Bouwhistorische verkenning met waardenstelling: Team Erfgoed Zoetermeer en 
de erfgoedcommissie zijn het niet eens met de conclusie van de 
waardenstelling. De driekapsschuur is typologisch bijzonder, nog erg gaaf en 
bijzonder wat de constructie betreft als voorbeeld van een schuur uit de jaren 
twintig. Daarom heeft de hele schuur een hoge monumentale waarde. De 
bouwhistorische verkenning is ondanks verzoek niet aangepast. De 
erfgoedcommissie laat deze daarom buiten beschouwing en gaat uit van haar 
eigen waardering. 

2. 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. 

3. 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. Daarnaast dient de noodzaak voor het vervangen te worden 
aangetoond. 

4. Isolatie: Er wordt erg zwaar geïsoleerd. Er dient een bouwfysisch rapport te 
worden aangeleverd, omdat er inzicht nodig is in de vochthuishouding. Dit geldt 
met name voor de verschillende aansluitpunten van de muren/vloeren/kap te 
worden gemaakt. De commissie vermoedt dat er veel problemen gaan ontstaan 
door de vele koudebruggen die nu in diverse details te zien zijn. Geadviseerd 
wordt in ieder geval minder te isoleren en een minder dik isolatiepakket aan te 
brengen. 

5. Renderingen: Deze zijn nu niet duidelijk. Er moeten getoond worden wat in het 
zicht blijft en wat niet. 



6. Principedetails: Van alle details dient de bestaande situatie te worden 
aangeleverd, zodat inzichtelijk wordt gemaakt wat de oorspronkelijke toestand is 
en de ingrepen te beoordelen zijn. Daarnaast missen nog een aantal details van 
de patio en houten draagconstructie.  
Opmerkingen over de aangeleverde details: 
- 1.05: geadviseerd wordt een achterzetraam te maken i.v.m. de enorme 

koudebruggen die hier gaan ontstaan. 
- 1.04: het is moeilijk te zien wat de oorspronkelijke kapconstructie is en wat 

wat is. Er dienen bovendien details over de gording en bij de goot te worden 
aangeleverd. 

- 1.03: onduidelijk is wat bij de vloer bestaand en nieuw is en waar de pui 
begint. 

- 1.08: het detail van de schuifpui is erg vlak en de betimmering aan de 
binnenzijde fors. 

7. Herstel en ingrepen houten draagconstructie: Het herstel en de ingrepen zijn 
nodig voor de herbestemming van de schuur. Maar het is onduidelijk hoe de 
balken in de gevel liggen en of de draagconstructie wordt losgezaagd op een 
aantal plekken. Dit moet worden aangegeven op tekening. 

8. Patio: De patio als concept is akkoord. Hier missen echter de details van de 
langs- en kopgevels en de dakrand. Daarnaast moeten de afwatering en de 
structuur van de klinkerbestrating worden aangegeven: het moet een 
hoogwaardige afwerking worden, maar wel meer het karakter van het boerenerf 
hebben. De aansluiting van de gevel op de bestrating is niet akkoord; de 
kantplank moet terug liggen en de betimmering ervoor langs te lopen. 

9. Zijgevels: Het verschil tussen oude en nieuwe openingen laten zien is een goed 
idee, maar geeft een rommelig beeld. De deuren in de originele openingen 
hebben een latei en de nieuwe deuren niet. Qua ruimte is het echter niet 
mogelijk de opening iets te laten zakken. 

10. Schuifdeuren: vraag is of de openingen bouwfysisch op de juiste plek zitten. 
Geadviseerd de schuifdeuren weg te werken in de wand, steeds hetzelfde 
materiaal toe te passen (of hout of aluminium) en het profiel subtieler te maken, 
bijvoorbeeld kozijnen van Tudor. 

11. Zonnepanelen: als er een baan wordt weggelaten, dan graag als eerste de 
banen aan de zuidgevel. 

12. Nieuwe uitmondingen in het dak: deze dienen op tekening aangegeven te 
worden. 

13. Erfinrichting: Het erfinrichtingsplan en het kapplan moeten nog ter beoordeling 
worden voorgelegd aan het CRK-lid landschapsarchitectuur.  

- De nieuw te bouwen woning zal de volgende keer in de planbehandeling worden 
meegenomen. 

 

 

 
Bestaand situatie voorgevel 

 
Nieuwe situatie achtergevel 
 



 
Bron: Ibelings Van Tilburg Architecten. 

  
 
 
  



 
Dorpsstraat 158B  (aangepast)  
omschrijving:  Het plaatsen van een uitbouw aan de zij- en achtergevel aansluitend aan het 

hoofdgebouw 
zaaknummer:  2022-089208 
welstandsgebied: 1 Historische Kern 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid 
status gebied:  Beschermd stadsgezicht Dorpsstraat 
 
  

 
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 21-07-2022.  

 
Suggestie : De stadsbouwmeester geeft als suggestie mee aan de bovenzijde van het boeiboord 

een zinkenzetgootje met spuwer of een zinken kraal te maken om het goed droog te 
houden (detailtekening 4). 
 
  

 

 
Impressie 
Bron: Ruud van Bochoven architect 

 
 
 
 
 
  



 
Gaardedreef 37   
omschrijving:  Het realiseren van een dakterras op het dak van de schuur 
zaaknummer:  2022-088230 
welstandsgebied: 9 Seghwaert 
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 nieuwe terras komt meer voor in het rijtje en sluit goed aan op het bestaande terras 
van Gaardedreef 33.   

 

 

Bestaande situatie 

Gewijzigde situatie 
Bron: Architect DIRECT 

 
  

 
 
 
  



Absrechtstraat 7    
omschrijving:   Het plaatsen van een dakopbouw op de woning in rij 
zaaknummer:  2022-088691 
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 dergelijke uitbouwen 
eerder gerealiseerd zijn in hetzelfde bouwblok.   

 
 
 
 

 

           
Bestaande achtergevel Gewijzigde achtergevel     Doorsnede nieuw 
Bron: Buro ID Architecten 

 
 
 
 
 
 
 
  



Sieraadlaan 51 
omschrijving:   Het bouwen van een schuur 
zaaknummer:  2022-088909 
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 onvoldoende 
hoogwaardig en verzorgd en afgestemd op de bestaande woning en de omgeving. 
De berging ligt te ver naar voren en verstoort daarmee te veel het straatbeeld.  
 

Opmerkingen : Om de bezwaren weg te nemen adviseert de stadsbouwmeester de gevel van de 
berging minimaal 1 meter achter de voorgevelrooilijn van de hoofdgevel (niet zijnde de 
erker) te plaatsen.    

 
  

 

 
Gewijzigde situatie 
Bron: aanvraagdossier 

 
  

 
  

 
 
  



Tichelberg 3   (aangepast) 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel 
zaaknummer:  2022-088985 
welstandsgebied: 6 Meerzicht 
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 aangepast conform het advies van de stadsbouwmeester van 22-09-2022. 
 
 
 
 

 

       
Bestaande achtergevel               Gewijzigde achtergevel 
Bron: Dakkapel.nl 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
  



Parkdreef (Kadastraal ZWD01 B 5440)  
omschrijving:   Het bouwen van 9 woningen 
zaaknummer:  2022-089023 
welstandsgebied: 9 Seghwaert 
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. 
Ten opzichte van het vooroverleg is de kleur van de houten gevelbekleding veranderd 
van houtkleurig naar RAL 7022, waardoor het geheel nu te somber wordt in combinatie 
met een wat minder warme steenkleur. 
 

Opmerkingen : -Het plan is eerder behandeld in het kader van een vooroverleg in de vergadering van de 
stadsbouwmeester van 24-02-2022 en heeft toen in principe een positief advies 
gekregen. 

- De stadsbouwmeester adviseert negatief over het plan, omdat de kleur van de houten 
gevelbekleding veranderd is van houtkleurig naar RAL 7022, waardoor het geheel nu te 
somber wordt in combinatie met een wat minder warme steenkleur. 
- Om de bezwaren weg te nemen wordt geadviseerd de gevelbekleding houtkleurig te 
houden of de schilderen in een lichtere/warmere kleur.  

 

 

 
Impressie 
Bron: Venster architecten 

 
  

 
    
  



Derde Stationsstraat 358 (aangepast) 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning 
zaaknummer:  2022-089103 
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 : Het plan is aangepast conform het advies van de stadsbouwmeester van 08-09-2022.    
 
  

 

    
Bestaande voorgevel        Gewijzigde voorgevel 
Bron: Technisch Tekenburo Oemrawsingh 

 
 
 
  

 
 
 
  



Candidaschouw 5 
omschrijving:   Het plaatsen van twee dakkapellen op het voordakvlak van de woning 
zaaknummer:  2022-089388 
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 

dakkapellenbeleid.  
De architectonische uitwerking en het kleur- en materiaalgebruik zijn onvoldoende 
hoogwaardig en verzorgd en afgestemd op de bestaande woning en de omgeving. 
Een dakkapel op de tweede verdieping is beeldverstorend. Daarnaast dient de dakkapel 
op de eerste verdieping als aangekapt te worden uitgevoerd. 
 

Opmerkingen : Om de bezwaren weg te nemen adviseert de stadsbouwmeester alleen een dakkapel op 
de eerste verdieping te plaatsen en deze uit te voeren als een aangekapte dakkapel 
zoals bij Candidaschouw 3. 

 
  

 
  

  
 

    
Bestaande voorgevel        Gewijzigde voorgevel 
Bron: dossier aanvraag 

 
 

 
 


