Amendement; Legplan strak? Maak gebruik van zon op dak, schuin of vlak
De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 27 januari 2022 in gesprek over
‘Beleid Zonne-energie in het beschermd stadsgezicht en op monumenten’;
Constaterende dat;
- Een groot aantal daken in beschermd stadsgezicht op de kansenkaart zonne-energie(1)
zijn aangeduid in de rode categorie; ‘in principe geen ruimte voor zonnepanelen’;
- Daken in het zicht van vrijstaande huizen en twee-onder-één kapwoningen in het
beschermd stadsgezicht (vrijwel) allemaal zijn aangeduid in deze rode categorie;
Overwegende dat;
- De gemeente Haarlem duurzaamheid dient te faciliteren en niet te veel te reguleren;
- Zonnepanelen met een strak legplan (zoals omschreven voor de gele categorie 3)
minimaal afbreuk doen aan het zicht of het daklandschap;
- Zonnepanelen in het zicht een trots mogen zijn van een stad die duurzame energie
opwekt;
- Veel eigenaren van deze woningen in de inspraak bijdragen laten weten graag
duurzame energie te willen opwekken door middel van zonnepanelen;
Besluit in het beleid ‘Zonne-energie in het beschermd stadsgezicht en op monumenten’;
-

1

Op de kansenkaart zonne-energie alleen nog monumentale panden aan te duiden als
‘rood’ (categorie 4; ‘in principe geen ruimte voor panelen’);
Alle ‘rode’ daken in beschermd stadsgezicht, dat geen monument betreft, om te zetten
naar ‘geel’ (categorie 3; ruimte voor panelen in het zicht op basis van een goed legplan);
De onderste rode categorie in Bijlage 2 Stroomschema ruimte voor zonnepanelen
(pagina 23) te schrappen;
In Bijlage 3 Bepalen zichtbaarheid vanaf openbaar toegankelijk gebied en maximale
zicht lijn van 35 meter te hanteren door de tekst; “...met een maximale zichtlijn van 35
meter.

:Kansenkaart zonne-energie; https://kaart.haarlem.nl/app/map/81

Bij locaties met lange zichtlijnen vanaf meerdere standpunten, (zoals kades, pleinen en
brede kruisingen), moet per pand specifiek worden bekeken wat de zichtbare
dakvlakken zijn en kan de standaard zichtlijn niet gehanteerd worden.” toe te voegen
aan de laatste bullet op pagina 24.
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