
        
 
 
 
                
 
 

Verslag van de vergadering van de stadsbouwmeester op 8 september 2022. 
 
 
 
Mercatorschans 8 (vooroverleg) 
omschrijving:  Het verbouwen van de voorzijde van de studio 
zaaknummer:  2022-078923 
welstandsgebied: 10 Noordhove 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
  
  
Conclusie : Niet akkoord. Het plan voldoet op hoofdlijnen niet aan redelijke eisen van welstand.  

 
Motivering : Het plan 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 omgeving, zie Opmerkingen. 

 
Opmerkingen : -De voorgestelde wijziging van de gevel wijkt af van reeds gerealiseerde 

gevelwijzigingen. Daarom adviseert de stadsbouwmeester negatief over het plan. 
-Om de bezwaren weg te nemen wordt geadviseerd de wijziging conform 
Mercatorschans 2 uit te voeren door: 
1. de bestaande belijning van het raam rechts te behouden; 
2. de bestaande gevelbekleding inclusief de belijning van gemoffeld aluminium aan te 
houden. 

 
 

 
Bron: dossier aanvraag. 

  
 



Leidsewallen 36 
omschrijving:   Het bouwen van acht appartementen  
zaaknummer:  2022-081275 
welstandsgebied: 1 Historische kern 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid 
status gebied:  Beschermd stadsgezicht Dorpsstraat 
 
 
  
Conclusie : Niet akkoord. Het plan voldoet op hoofdlijnen niet aan redelijke eisen van welstand.  

 
Motivering : Het plan 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 omgeving, zie Opmerkingen. 

 
Opmerkingen : - Het plan is eerder behandeld in de vergadering van de stadsbouwmeester van 07-07-

2022 en is aangepast naar aanleiding van dit advies. 
- De stadsbouwmeester is akkoord met het plan, behalve met name wat de achtergevel 

betreft. 
- Om de bezwaren weg te nemen adviseert de stadsbouwmeester het volgende: 
1. Voorgevel: in het linkerpand moet op de begane grond het dubbel venster worden 

teruggebracht. 
2. Achtergevel: de penanten van het middendeel staan niet op de grond en zweven. 

Geadviseerd wordt een oplossing te bedenken die de driedeling van de verdiepingen 
verenigt met de indeling van de begane grond die bepaald wordt door de breedte van 
de garagedeuren. De stadsbouwmeester ziet graag een tekening in 3D en kleur 
tegemoet. 

3. Groene gevels: bij de achtergevel en de rechter zijgevel achter is ruimte voor een 
groene gevel. Graag dit en eventueel een 0.25 m diepe geveltuin op tekening 
aangeven. 

 
 

 

   
Achtergevel nieuwe situatie 
Bron: Van Manen architecten. 

  



 
Marijkestraat 3   
omschrijving:   Het plaatsen van een dakopbouw 
zaaknummer:  2022-079609 
welstandsgebied: 4 Dorp 
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. 
In de nabijheid van de woning zijn soortgelijke dakopbouwen te vinden. 
 

Opmerkingen : Geadviseerd wordt de dakopbouw iets breder te maken, tot aan het stramien, anders 
ontstaat er een restmaat ten opzichte van Marijkestraat 1, waar geen onderhoud meer 
gepleegd kan worden.  
   

 
 

 

  
Bestaande voorgevel         Gewijzigde voorgevel 
Bron: Ruiter Dakkapellen. 

 
  

 



   
  

 
Agaat 80 
omschrijving:  Het vervangen van een raamkozijn voor dubbele deurkozijn in de voorgevel 

van de woning 
zaaknummer:  2022-080089 
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 voldoende 
hoogwaardig en verzorgd en afgestemd op de bestaande woning en de omgeving. 
 

Opmerkingen : - De aangeleverde tekeningen zijn onvoldoende om te beoordelen. De gevel is nu niet 
kloppend. 

- Het gaat hier om een precedent. Daarom zijn juist goede tekeningen nodig. 
 

 

 

    
Bestaande voorgevel             Gewijzigde voorgevel 
Bron: dossier aanvraag. 

 
    



  
Derde Stationsstraat 358  
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel 
zaaknummer:  2022-080276 
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 is onvoldoende hoogwaardig en verzorgd en afgestemd op 
de bestaande woning en de omgeving. 
De dakkapel op het voordakvlak voldoet niet aan de algemene criteria, de aanvullende 
criteria in de gebiedsbeschrijvingen en aan de sneltoetscriteria voor dakkapellen. 
Bij de sneltoetscriteria voor dakkapellen 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 criteria 2.5 en 3.2. De afstand van de 
boeiboord ten opzichte van de hoekkeper (schuine hoek) dient minimaal 0,5 meter te 
zijn.  

 
 

 
Opmerkingen : - Om de bezwaren weg te nemen adviseert de stadsbouwmeester het volgende: 

a. de dakkapel dient geringer in omvang te zijn, of: 
b. de positie van de dakkapel moet herzien worden. 
 



 

   
Bestaande voorgevel                          Gewijzigde voorgevel 
Bron: Technisch Tekenburo Oemrawsingh. 

 
 
  



Appelgaarde 49 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak 
zaaknummer:  2022-080359 
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 : Geen. 

 
 

 

      
Bestaande achtergevel              Gewijzigde achtergevel 
Bron: Studio BvH Architect BNA. 

  
 
  



 
 
 
 
 
 
   
 
Zernikestraat ongenummerd (Kadastraal: Zegwaard, sectie E, nummer 2660) - aangepast 
omschrijving:  Het bouwen van een kantoorpand met magazijn en opslagloods, het oprichten 

van een laadkuil, het aanleggen van parkeerplaatsen en het plaatsen van een 
hekwerk 

zaaknummer:  2022-080425 
welstandsgebied: 13 Kantoor- en Bedrijventerreinen 
welstandsniveau: Luw 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 omgeving. 
 

Opmerkingen : Het plan is aangepast conform het advies van de stadsbouwmeester van 11-08-2022. 
 
  

 

 

 
Voorgevel 
Bron: Bosing engineers & consultants 

 
 
  



Lijnbaan 39   (aangepast)    
omschrijving:   Het plaatsen van een aanbouw en een opbouw 
zaaknummer:  2022-080444 
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 : Het plan is aangepast conform het advies van de stadsbouwmeester van 28-07-2022.    
 

 

 

  
Bestaande voorgevel                    Gewijzigde voorgevel 
Bron: Kapplan projectontwikkeling 

 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
   
Wattstraat 51   
omschrijving:   Het plaatsen van een rookabri 
zaaknummer:  2022-080878 
welstandsgebied: 13 Kantoor- en Bedrijventerreinen 
welstandsniveau: Luw 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 omgeving. 
 

Opmerkingen : Geen. 
 

 

 
Bron: dossier aanvraag. 

 
  

  



Hoekerkade 63   (vooroverleg) 
omschrijving:   Het plaatsen van een uitbouw 
zaaknummer:  2022-080908 
welstandsgebied: 8 De Leyens 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid 
 
   
Conclusie : In principe akkoord (IPA). Het plan voldoet op hoofdlijnen in principe aan redelijke 

eisen van welstand.  

 
Motivering : Het plan voldoet in principe onder voorwaarden aan de criteria van het door de raad 

vastgestelde beleid. De architectonische uitwerking en het kleur- en materiaalgebruik 

zijn voldoende hoogwaardig. 

  
Opmerkingen : Het plan is aangepast conform het advies van de stadsbouwmeester van 11-04-2022. 

 

 

 
3D view 
Bron: dossier aanvraag. 

 
  

 
 



    
 
Willem Dreeslaan (tussen nummer 301 en 401)   
omschrijving:  Het bouwen van een nieuw bedrijfsruimte met kantoorruimte 
zaaknummer:  2022-068926 
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 omgeving. 
 

Opmerkingen : Het plan is aangepast conform het advies van de stadsbouwmeester van 30-09-2021. 
 
 

 
Bron: dossier aanvraag. 

 
 
  

 
  



 
 
 
Tjotterkade 47  
omschrijving:   Het bouwen van een 2-laagse dakopbouw op een aanbouw 
zaaknummer:  2022-073408 
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 : Het plan is al eerder behandeld in de vergadering van de stadsbouwmeester op 
18-08-2022. Nu zijn de detailtekeningen beoordeeld en akkoord bevonden. 

 
 

 
Bron: ff arch eu architectural design. 

 
 

  



 
Slotermeer 37    
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel 
zaaknummer:  2022-081239 
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: dossier aanvraag. 

 
 
  

 
  



 
Broekwegzijde 176  
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel 
zaaknummer:  2022-077370 
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 : Het plan is aangepast conform het advies van de stadsbouwmeester van 21-07-2022.    
 
 

 
Bron: aanvraag dossier. 

 
 
  

 

  
 
 
  


