
        
 
 
 
                
 
Verslag van de vergadering van de stadsbouwmeester op 9 februari 2023. 
 
 
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. A. van Dijk Ambtelijke ondersteuning stadsbouwmeester, gemeente 

Zoetermeer 
 
 
 
 
13:00-13:45 uur 
 
Van der Waalsstraat 58 (kadastraal: Zegwaard, sectie E, nummer 2634 en 1910)  
Het plan is op verzoek van de aanvrager verplaatst naar de vergadering van 16 februari 2023. 
Afspraak is geannuleerd. 
omschrijving:   Het uitbreiden en verbouwen kantoor en magazijn 
zaaknummer:  2023-005417 
welstandsgebied: 13 Kantoor- en Bedrijventerreinen 
welstandsniveau: Luw welstandsbeleid 
 

 
 
  

  
 

 

 
Situatie voor- en zijgevels bestaand (boven) en nieuw (onder) 
Bron:  Slob bouwkundig tekenburo. 

 
 



14:00-14:45 uur  
 
Storkstraat 25  
Het plan is vanwege de afwezigheid van de aanvrager verplaatst naar de vergadering van 16 
februari 2023 
omschrijving:   Het bouwen van vierenveertig bedrijfsunits   

zaaknummer:  2023-008449   

welstandsgebied: 14 Snelweg Hoofdwegen Randstadrail 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid 
 

 

 
Impressie 
Bron: Van Wilsem en Cabri, Architectuur en Management 

  
  
 
  



Plannen behandeld zonder toelichting 
 
 
Leidsewallen 59    
omschrijving:   Het realiseren van een dak verhoging, het plaatsen van dakkapellen en het 

wijzigen van de gevel 
zaaknummer:  2023-007379 
welstandsgebied: 1 Historische kern 
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 bij het buurpand 
Leidsewallen 61 dezelfde aanvraag eerder is vergund (WB20190664).    

 

 

  
Voorgevel bestaand en gewijzigd 

 
Achtergevel bestaand en gewijzigd 
Bron: Studio Gers 

 
  



Lammerweide 18  
omschrijving:  Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvak 
zaaknummer:  2023-007750 
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 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. 
 
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., omdat deze te breed 
is. De maximale breedte dient 70% van 5400 mm = 3780 mm te zijn. 
 

Opmerkingen : Om de bezwaren weg te nemen wordt geadviseerd de dakkapel in breedte aan te  
passen tot maximaal 3780 mm.  

 
 

 



 

          
Bestaande voorgevel                                 Gewijzigde voorgevel 
Bron: Studio BvH 

 
 
  



Chroomstraat 140    
omschrijving:   Het renoveren van de gevels en het aanleggen van een in/uitrit 
zaaknummer:  2023-007812 
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 het bestaande gebouw en de omgeving. 
 

Opmerkingen : De stadsbouwmeester heeft waardering voor het plan: een geslaagde make-over!  
 

 

 

 
Bestaande impressie 
 

 
Gewijzigde impressie 
Bron: BTTB Helmig Bouwtechnisch Tekenbureau 

 
 
 
  



Elba 42    
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning 
zaaknummer:  2023-007827 
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.    
 

 

 

    
Bestaande voorgevel                         Gewijzigde voorgevel 
Bron: Ruiter, ruimte om te groeien 

 

  
  



Hunzestroom 21    
omschrijving:   Het aanleggen van een vlonder   
zaaknummer:  2023-008057 
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 vrijwel gelijk is aan de 
verleende vergunningen voor andere vlonders in de wijk, te weten Cyprus  
bouwkavelnummers 27, 34, 37, 38, 39, 40 (WB 2022-015423).  

 
 

 

 
Bron: Heijboer Tuinhout 

 

 
 
  



Astertuin 5 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde   
zaaknummer:  2023-008189  
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 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 : De stadsbouwmeester adviseert positief over het plan, omdat bij Astertuin 9 en 11 al 
twee dakkapellen boven elkaar in het achterdakvlak gerealiseerd zijn. 

 
 

 

 
Bestaande achtergevel                      Gewijzigde achtergevel 
Bron: Studio BvH 

 

 
 
 
 
 
 
  



Scheldestroom 41  
omschrijving:   Het plaatsen van een erker en het plaatsen van een dakkapel op de 

voordakvlak woning en het plaatsen van een uitbouw aan de zijgevel van de 
woning    

zaaknummer:  2023-008221 
welstandsgebied: 12 Oosterheem 
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. Dit geldt met name voor de dakkapel aan de 
voorzijde en de luifel van de berging. 
 
1. De dakkapel aan de voorzijde voldoet niet aan de criteria van het door de raad 
vastgestelde beleid voor dakkapellen.  
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., omdat deze te breed 
is. De maximale breedte dient 70% van 6540 mm = 4578 mm te zijn. 
 
2. De luifel van de uitgebreide berging botst met de luifel van de entree die een andere 
hoogte heeft. Geadviseerd wordt de berging daarom 1 meter eerder te laten stoppen of 
de hoogte van de luifel van de voordeur aan te passen aan luifel van de berging. 
 

Opmerkingen : Om de bezwaren weg te nemen wordt geadviseerd: 
1. de breedte van de dakkapel aan de voorzijde aan te passen naar 4578 mm; 
2. de luifel van de berging of 1 meter eerder te laten stoppen of de hoogte van de luifel 

van de voordeur aan te passen.    
 

 



 

 
Bestaande voorgevel                              Gewijzigde voorgevel 
Bron: Bouwplan Vergunning.nl 

 

 
 
  



Andoornvaart 40 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak en achterdakvlak   
zaaknummer:  2023-008563 
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 

dakkapellenbeleid.  
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 voorgevel 
Bron: Bureau Boswerger architecten 

 

 

 
 
  



Van der Waalstraat ongenummerd (Bedrijventerrein Oosterhage, kavel 10, gebouw 3) 
omschrijving:   Het realiseren van een bedrijfsverzamelgebouw   
zaaknummer:  2023-008597  
welstandsgebied: 13 Kantoor- en Bedrijventerreinen 
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 omgeving. 
 

Opmerkingen : -Het plan is behandeld als vooroverleg in de vergadering van de stadsbouwmeester 
van 20-01-2022.  
-De stadsbouwmeester adviseert positief over het plan, omdat hier sprake is van 
een schijngevel ter plaatse van het dak die vanaf de openbare weg niet zichtbaar is. 

 
 

 

 
Impressie 
Bron: Rijver development 

 

  
 
  



Van der Waalstraat ongenummerd (Bedrijventerrein Oosterhage, kavel 10, gebouw 4) 
omschrijving:   Het realiseren van een bedrijfsverzamelgebouw    
zaaknummer:  2023-008692 
welstandsgebied: 13 Kantoor- en Bedrijventerreinen 
welstandsniveau: Intensief 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 omgeving. 
 

Opmerkingen : -Het plan is behandeld als vooroverleg in de vergadering van de stadsbouwmeester 
van 20-01-2022.   
- De stadsbouwmeester adviseert negatief over het plan, omdat vanaf de openbare 
weg met dit ontwerp zichtbaar is dat het om een schijngevel gaat. Om de bezwaren 
weg te nemen wordt geadviseerd het kantoorgedeelte met schuine daken uit te 
voeren.  

 
 

 

 
Impressie 
Bron: Rijver development 

 

 

 
  



Welstandsadvies 

 
Brinkershof 17 
omschrijving:   Het renoveren en uitbreiden van een gemeentelijk monument   
zaaknummer:  2023-008826 
welstandsgebied: 5 Driemanspolder 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid 
status pand:  Gemeentelijk monument 
 

  
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 op 12-01-2023 uitgebreid besproken in de erfgoedcommissie en heeft 
toen een positief advies gekregen.   

 
 

 

 
Bestaand 

  
Gewijzigde voor- en achtergevel 
Bron: Zeeuwse Jongens architecten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Cadenza II  (aangepast)  
 
omschrijving:   Het bouwen van 221 woningen 
zaaknummer:  2023-010591 
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 beleid.  

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

Opmerkingen : -Het plan is eerder behandeld in de vergadering van de stadsbouwmeester van 
02-02-2023.  
-Het detail van de balkonrand is op een zorgvuldige manier aangepast. Daarom 
adviseert de stadsbouwmeester positief.  
  

 

 
Impressie  
Bron: Moke Architecten 

 
 


