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Zonnepanelen en zonnecollectoren 
zijn toevoegingen aan een dakvlak 
die in vele gevallen het straatbeeld 
niet zullen verstoren. Mede daarom 
kunnen zij in alle niet-beschermde 
gebieden onder bepaalde voorwaar-
den vergunningvrij worden geplaatst, 
met uitzondering van monumenten. 
En ook op een achterdakvlak binnen 
beschermde gezichten kan een zon-
nepaneel onder voorwaarden ver-
gunningvrij worden aangebracht, 
mits het niet om monumenten gaat. 
Zie voor de voorwaarden www.om-
gevingsloket.nl en de brochure Zon-
necollectoren en zonnepanelen van 
het Ministerie van Binnenlandse za-
ken. Alleen als een eigenaar zon-
nepanelen wil aanbrengen die niet 
voldoen aan de voorwaarden voor 
vergunningvrij bouwen, moet een 
omgevingsvergunning worden aan-
gevraagd.
Voor zonnepanelen en zonnecol-
lectoren in beschermde stads- en 
dorpsgezichten gelden aanvullende 
voorwaarden.

Uitgangspunten
Het uitgangspunt is dat zonnepane-
len niet worden aangebracht op dak-
vlakken die aan de openbare ruimte 
grenzen. Zonnepanelen hebben een 
matte, donkere kleur. Met het cri-
terium dat zonnepanelen een mi-
nimale afstand van drie pannen (of 
vergelijkbaar) moeten houden tot de 
randen van het dakvlak, blijven de 
contouren van het dakvlak zichtbaar 
en wordt het cultuurhistorisch waar-
devol daklandschap zo min mogelijk 
verstoord.

Zonnepanelen 
en -collectoren

Beoordeling
 Een zonnepaneel of zonnecollec-
tor kan eenvoudig getoetst worden 
als aan de volgende standaardcri-
teria wordt voldaan, waarbij kleine 
afwijkingen denkbaar zijn om herha-
lingsplannen mogelijk te maken. De 
criteria zijn geschreven met als doel 
zo veel mogelijk zekerheid te geven 
over een positief resultaat van de 
welstandstoets en een eenvoudige 
vergunningsprocedure. 

Trendsetters
Plannen die gelijk zijn aan een trend-
setter voldoen in vergelijkbare situ-
aties ook aan redelijke eisen van 
welstand. Een plan dat een trend-
setter volgt kan op eenvoudige wijze 
worden getoetst en vergund. Daar-
mee is niet gezegd dat kleine afwij-
kingen van trendsetters niet mogelijk 
zijn. Als een afwijkend plan voldoen-
de ‘familie’ is van de trendsetter, zal 
dit met grote zekerheid positief be-
oordeeld worden.

Gewogen oordeel
Initiatieven die niet passen binnen de 
standaardcriteria voor veel voorko-
mende kleine bouwplannen kunnen 
eventueel toch aan redelijke eisen 
van welstand voldoen. Dit vraagt 
echter om een gewogen oordeel door 
de Commissie voor Welstand en Mo-
numenten (CWM). Datzelfde geldt 
voor plannen in de ruimtelijke syste-
men waarvoor geen criteria zijn op-
genomen. Hierbij worden naast de 
criteria voor veel voorkomende klei-
ne bouwplannen de gebiedscriteria 
en eventuele andere criteria zoals de 
criteria voor erfgoed (hoofdstuk 5) 
gebruikt.
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 Erfgoed
  Voor monumenten en beschermde 

 Algemeen
  de zonnecollector of het zonnepaneel 
wordt op een dak geplaatst (niet aan 
gevels en wanden)

  installaties vormen een geheel met 
de panelen of zijn in het gebouw ge-
plaatst

 Platte daken
  de zonnecollector of het zonnepaneel 
blijft tenminste net zo ver verwijderd 
van de dakrand als de collector of het 
paneel hoog is

 Schuine daken
  geen panelen of collectoren in dak-
vlakken grenzend aan de openbare 
ruimte

  de collector of het paneel wordt di-
rect op het dakvlak geplaatst

  de hellingshoek van de collector of 
het paneel is dezelfde als die van het 
dakvlak waarop het wordt aange-
bracht

  zonnepanelen worden in een recht 
aaneengesloten vlak aangebracht 
en houden minimaal drie pannen (of 
vergelijkbaar) afstand tot goot, nok 
en zijkanten van het dakvlak

 Vorm en kleur
  terughoudend detailleren
  kleuren komen overeen met het ach-
terliggende dakvlak of zijn donker

  zonnepanelen zijn mat en hebben 
een bij de kleur passende randafwer-
king

 Monumenten

  plaatsing is mogelijk voor zover niet 
zichtbaar vanuit de openbare ruimte

  monumentale waarden worden niet 
aangetast (een en ander in overeen-
stemming met beleid en richtlijnen 
ten aanzien van monumenten)

Alle systemen


