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Meer mogelijkheden voor zonnepanelen op erfgoed
Gemeenten hebben de mogelijkheid een vergunning te verlenen voor het plaatsen van zonnepanelen op erfgoed in het zicht, als plaatsing uit het zicht niet mogelijk is. De criteria 

voor het verlenen van een vergunning zijn voortaan de mate van visuele verstoring van het erfgoed en of er sprake is van een zorgvuldig afgewogen ontwerp. Dat staat in 
het nieuwe adviesbeleid van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Zo kunnen gemeenten bijdragen aan het landelijke beleid dat past binnen het Klimaatakkoord.

Voor een vergunning:
áaj Het is niet mogelijk om zonnepanelen uit het 

zicht te plaatsen
[bļElders opwekken voor eigen gebruik is niet 

mogelijk of rendabel
Q Er wordt er geen cultuurhistorische 

groenaanleg gekapt
[dļEr is een zorgvuldig ontworpen pl an opgesteld 

en visuele verstoring wordt voorkomen

Industrieel erfgoed
Het benutte dakvlak in dit voorbeeld is 

zichtbaar vanuit de openbare ruimte. 

Alleen mogelijk met een zorgvuldig 

ontworpen plan.

Voor een vergunning:
raļ De panelen zonder spiegelrand zijn 

zorgvuldig geplaatst 
{bļ Er gaan geen cultuurhistorische 

waarden verloren

Kerk
De bijzondere dakvorm, dak

bedekking en cultuurhistorische 

waarden maken zonnepanelen 

in het zicht hier niet wenselijk.

Landhuis/buitenplaats
Soms is het mogelijk om de 

zonnepanelen elders op het perceel 

te plaatsen zonder waardevolle 

groenaanleg aan te tasten.

[al Voor het plaatsen van zonnepanelen is 

altijd een vergunning nodig 
[b| Het beleid van de gemeente is altijd leidend 

en kan afwijken van het beleid van de RCE 
|cļ Bij bijzondere panden kan de RCE gevraagd 

worden om advies

Grachtenpanden
De matzwarte panelen in dit voorbeeld 

zijn zorgvuldig uit het zicht geplaatst.

Jaren 30-woningen
In dit voorbeeld zijn rode panelen op 

de rode daken geplaatst volgens een 

seriematig ontwerp.

Dit is nieuw: in het zicht

Dit blijft hetzelfde;
uit het zicht

Pandeigenaren: vergunning
aanvragen bij gemeente

om wn taru
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