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Onderwerp: Collegereactie op het initiatiefvoorstel 'Herziening beleidsregels zonne-energie voor het

beschermd stadsgezicht Haarlem'
Geachte heer/mevrouw,

Op 6 april is uw initiatiefvoorstel Herziening beleidsregels zonne-energie voor het beschermd
stadsgezicht van Haarlem besproken in de raad. Wij hebben met belangstelling kennisgenomen van
uw initiatiefvoorstel. Met deze brief geven wij een reactie op dit voorstel.
Initiatiefvoorstel
In uw voorstel spreekt u zich uit over een verruiming van de mogelijkheden voor zonnepanelen in het

beschermde stadsgezicht met behoud van erfgoedwaarden. U noemt hierbij een Zonnepanelenkaart

en een zorgvuldig legplan als instrumenten en wijst op het belang van het onder de aandacht
brengen van de mogelijkheden en voorwaarden voor het plaatsen van zonnepanelen bij eigenaren

en bewoners. Het college waardeert de inzet die is gedaan om tot dit voorstel te komen en deelt de

ambitie om meer ruimte te geven voor zonnepanelen in de beschermde stadsgezichten met behoud
van erfgoedwaarden.

Actieplan Schone Energie
Voor de opgave van de energietransitie naar een fossielvrije samenleving is door het college in het
Actieplan Schone Energie (2020/891686) inzichtelijk gemaakt hoe en hoeveel duurzame energie kan

worden opgewekt in Haarlem. Een van de maatregelen daarin is om te onderzoeken welke

mogelijkheden er zijn om energie via zonnepanelen op te wekken binnen het beschermde
stadsgezicht. In het actieplan heeft het college aangegeven te onderzoeken op welke manier dat kan
worden vormgegeven, hierbij worden een online kansenkaart en een beleidsverruiming genoemd.
Inmiddels heeft een verdere verkenning plaatsgevonden waarbij onderzocht is op welke manier
andere gemeenten daarvoor hun beschermde stadsgezichten invulling aan geven. De kern van de

aanpak zit in het meer gedetailleerd in beeld brengen van welke daken kansrijk zijn zodat inwoners
zien of en zo ja welke mogelijkheden voor hun dak van toepassing zijn. Hiermee kan meer ruimte
gevonden worden voor zonnepanelen met behoud van de kwaliteit van het beschermde gezicht.
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Online kansenkaart en herijking van de paragraaf over zonnepanelen in de Nota Ruimtelijke

Kwaliteit
Het college gaat aan de slag met een online kansenkaart voor Haarlem zodat het voor Haarlemmers
gemakkelijker wordt om te bepalen of hun dak geschikt is voor zonnepanelen en welke regels er

gelden. In het beschermd stadsgezicht is binnen de bestaande regelgeving veel potentie voor
zonnepanelen uit het zicht, bijvoorbeeld op platte daken en op achterdakvlakken. Door in beeld te
brengen waar deze ruimte zit kunnen initiatiefnemers eenvoudig zien wat de mogelijkheden voor
hun dak zijn.

Hiernaast wordt gekeken op welke daken meer ruimte gegeven kan worden. Op daken van
woningen en gebouwen die binnen een beschermd stadsgezicht liggen gelden beperkende regels
voor het plaatsen van zonnepanelen, met name dat zonnepanelen niet zichtbaar mogen zijn vanaf de

openbare ruimte. Dat is vastgelegd in de nota ruimtelijke kwaliteit (2012/192768).
Vooral voor complexmatig ontwikkelde woningen in Haarlem-Noord worden mogelijkheden gezien
voor het plaatsen van zonnepanelen in het zicht. Dit kan alleen met een zorgvuldig legplan en

wanneer geen sprake is van een onevenredige aantasting van het stadsgezicht. Op deze manier
streeft het college naar een goede balans tussen de (beeld)kwaIiteit van de beschermde gezichten en
het realiseren van de duurzaamheidsdoelstellingen en wordt, waar mogelijk, aangesloten bij de wens
van inwoners van Haarlem om zonnepanelen op de daken van hun woningen te installeren.

Om het beleid te wijzigen is een herziening nodig van de paragraaf over zonnepanelen in de Nota

Ruimtelijke Kwaliteit uit 2012.
Vervolg
Het college is gestart met het digitaliseren van het dakenlandschap voor het beschermd stadsgezicht

en zal daarmee een kansenkaart gaan maken voor Haarlemmers. In samenhang hiermee zal het
beleid met betrekking tot zonne-energie in de Nota Ruimtelijke Kwaliteit worden herzien. De concept

herziening zal ter inzage worden gelegd en eind 2021 worden voorgelegd aan de commissie
ontwikkeling voor vaststelling in de raad.
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Omdat de beleidsherziening en de online kansenkaart in lijn zijn met uw initiatief stellen wij voor het
initiatiefvoorstel op dit moment niet vast te stellen maar de uitwerking door het college af te
wachten.
Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,

de burgemeester,

mr. C.M. Lenstra

drs. J. Wienen
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