
 
 

Amendement; Maak gebruik zonlicht, bij monumentendaken uit het zicht. 

 

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; 

- Op pagina 19 elf1 toetsingskaders voor zonnepanelen en -collectoren op 

monumenten zijn opgesteld; 

- Deze elf criteria ook gelden voor schuine en platte daken die niet in het zicht liggen; 

- Daken van monumentale panden op technisch aspecten al voldoende zijn 

beschermd in dit beleid;  

 

 

Overwegende dat; 

- Haarlem meer ruimte wil bieden voor zonnepanelen op monumenten;  

- Haarlem de vergunningsprocedures voor het opwekken van zonne-energie wil 

vereenvoudigen; 

- In dat licht het aantal criteria voor daken van monumenten uit het zicht zoveel 

mogelijk dient te beperken; 

- Beïnvloeding van het historisch daklandschap een lagere beschermingswaarde heeft 

als deze alleen van bovenaf te zien is; 

 

Stelt voor de volgende tekst op pagina 19 uit Besluit in het beleid ‘Zonne-energie in 

het beschermd stadsgezicht en op monumenten’,  te schrappen:  

 

“Toetsingskader Panelen of -collectoren kunnen worden geplaatst op platte of schuine 

daken van monumenten wanneer deze uit het zicht liggen én:  

a. Bij schuine daken zonnepanelen en -collectoren:  

1. op het dakvlak liggen, boven de bestaande dakpannen (opbouw), onder een 

gelijke hoek als het dakvlak;  

2. in een enkelvoudig rechthoekig vlak liggen;  

3. ten minste twee pannen onder de nok liggen,  

4. ten minste één pan afstand tot hoekkepers houden;  

5. ten minste twee pannen boven de dakvoet liggen;  

6. panelen hebben een volledig zwarte kleur (all black) of een kleur die is aangepast 

op de kleur van de dakbedekking;  

7. alleen zonnepanelen, PVT-panelen en vlakkeplaatcollectoren (dus geen 

vacuümbuiscollectoren).  

 

 

 
1 a. ‘Bij schuine daken zonnepanelen en -collectoren:’ 1 t/m 7  
  b. ‘Bij platte daken:’ 1 t/m 4 
 



b. Bij platte daken:  

1. voldoende afstand wordt aangehouden tot de dakrand, zodanig dat deze niet 

zichtbaar zijn vanaf openbaar toegankelijk gebied, meestal is de minimale afstand 

gelijk aan de hoogte die de panelen uitsteken boven het dak.  

2. de zonnepanelen, -collectoren worden in een zo rustig mogelijk legplan geplaatst 

en zijn zoveel mogelijk evenwijdig aan de dakrand, nok of gootlijst geplaatst.  

3. panelen hebben bij voorkeur een egale kleur (bijvoorbeeld all black).  

4. Zonnepanelen, PVT-panelen, vlakkeplaatcollectoren of vacuümbuiscollectoren zijn 

mogelijk. 

 

- En te vervangen door;  

 

“Toetsingskader Panelen of -collectoren kunnen worden geplaatst op platte of 

schuine daken van monumenten wanneer deze uit het zicht liggen én:  

 

1. voldoende afstand wordt aangehouden tot de dakrand, zodanig dat deze niet 

zichtbaar zijn vanaf openbaar toegankelijk gebied,  

2. de zonnepanelen, -collectoren worden zoveel mogelijk evenwijdig aan de dakrand, 

nok of gootlijst geplaatst.” 

 

En gaat over tot de orde van de dag; 
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