
 
 

Artikel 38 vragen over zonnepanelen op daken van erfgoed en in het bijzonder een 
pand aan de Wilhelminastraat. 
 
Bewoners op de Wilhelminastraat willen graag zonnepanelen op hun dak. 
Ze hebben technische tekeningen gemaakt en alle opgevraagde data aangeboden. 
Nu blijkt volgens de bewoners dat de ambtenaar in kwestie weinig tot geen 
medewerking geeft en alles afwijst op, afgaande op de huidige informatie, in hun 
ogen onduidelijke of onredelijke gronden. In ieder geval ervaren de bewoners dit 
zeker zo. 
GroenLinks hecht zeer aan de uitbreiding van zonnepanelen op daken ook op die van 
erfgoed.  
Vandaar de volgende vragen: 
 
1. De tekening moet door een officieel architectenbureau zijn gemaakt. 

De bewoner heeft een bouwkundige opleiding en heeft een correcte 
technische tekeningen met alle maten etc. aangeleverd. Antwoord van de 
ambtenaar: "Het moet een tekening van een bureau zijn, als je het niet kan 
betalen spaar je maar een jaar”. Het gegeven dat de tekening van een bureau 
moet zijn staat volgens de bewoners niet in de voorwaarden van de aanvraag. 

- Klopt het dat een tekening gemaakt door een erkent architectenbureau 
een noodzakelijk (wettelijke) voorwaarde is? 
 
2. Er wordt gevraagd om een kadastrale situatietekening van 1:500 terwijl het 
Kadaster niet groter levert dan 1:1000 

Dit vinden wij een vreemd verzoek van de kant van de gemeente, aangezien 
het kadaster die schaal niet kan/wil leveren aan de bewoners. 

- Klopt het dat de schaal die gevraagd wordt (1:500) in de voorwaarden 
staat en zo ja, hoe denkt u over de discrepantie met wat het Kadaster kan 
leveren? 
 
3. Op een verzoek van de ambtenaar/afdeling om extra informatie is door de 
bewoners voldaan. Twee dagen na aanlevering kregen de bewoners een afwijzing 
omdat niet alle informatie was aangeleverd. 

Het lijkt erop dat de aangeleverde informatie niet was ingekeken of niet op 
het juiste bureau was bezorgd? Tijdens een telefonisch overleg nav de 
afwijzing werd opnieuw gezegd dat de tekening niet van een bureau was en 
de Kadastrale situatietekening niet aan de eisen voldoet.  
Dit verbaast ons. Je mag van de afdeling verwachten dat ze de bewoners 
helpen om de vergunning te verkrijgen om zonnepanelen te mogen 
installeren. Geen tegenwerking. 
Nu wordt de aanvraag geweigerd op, in onze ogen, oneigenlijke gronden (de 
kwaliteit van de tekening is niet van belang, alleen de herkomst) en 
onmogelijke eisen (een tekening op een niet te verkrijgenschaalgrootte).  



- Kunt u ons uitleggen wat precies de oorzaak is van deze 
‘miscommunicatie' en waarom er een ontmoedigingsbeleid lijkt te zijn tov 
bewoners die zonnepanelen op het dak van hun pand (erfgoed) willen? 
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