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Beantwoording is openbaar/niet openbaar (doorhalen wat niet van toepassing is). 
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Onderwerp: Gebruik van fotovoltaïsche cellen in beschermd dorps/stadsgezicht 

 

Inleiding 
Voor het plaatsen van zonnepanelen in beschermd dorps- of stadsgezicht is meestal een omgevingsvergunning nodig. De 
ontwikkeling van het omzetten van zonne-energie naar elektriciteit gaat echter snel. Zo zijn er inmiddels naast zonnepanelen 
ook in-roof panelen en zonnedakpannen ontwikkelt. Zie https://regionaalenergieloket.nl/energiebesparen/zonnepanelen. 
 
Vraag 1 
Op de website van de Gemeente Gooise Meren wordt gesproken over zonnecollectoren en zonnepanelen. Vallen hier zowel 
zonnepanelen en in-roof panelen onder? 
  
Antwoord 
Ja. Op de website wordt aangegeven dat in sommige gevallen voor het plaatsen van zonnecollectoren of zonnepanelen geen 
omgevingsvergunning is vereist en in andere gevallen wel. Om er achter te komen of er een omgevingsvergunning vereist is,  
is het mogelijk om een vergunningcheck te doen via het online omgevingsloket. 
In-roof panelen en zonnedakpannen vallen onder de begrippen zonnecollectoren en zonnepanelen. 
 
Vraag 2 
Is er voor het vervangen van dakpannen in beschermd dorps- en stadsgezicht een vergunning nodig (bouwvergunning of 
omgevingsvergunning)?  Valt dit onder de Woningwet Artikel 3, lid 7? Is er nog andere landelijke of lokale wetgeving waar het 
vervangen van dakpannen in beschermd dorps- en stadsgezicht in geregeld is? 
 
Antwoord 
In Gooise Meren zijn de beschermde stads- en dorpsgezichten als zodanig aangewezen door het rijk. 
Voor het vervangen van dakpannen in een rijksbeschermd stads- en dorpsgezicht is geen omgevingsgvergunning vereist als 
het gaat om het uitvoeren van gewoon onderhoud. Er is sprake van gewoon onderhoud als vormgeving, detaillering en 
profilering niet veranderen. Dit is geregeld in artikel 4a, lid 2 onder a. van Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor). 
 
Het vervangen van dakpannen door een ander type dakpannen of dakbedekking is meestal vergunningvrij buiten 
beschermde stads- en dorpsgezichten. Dit is geregeld in artikel 3, lid 8 van Bijlage II van het Bor. 
In rijksbeschermde stads- en dorpsgezichten is het geheel vervangen van de dakpannen door een ander type dakpannen of 
dakbedekking wel vergunningplichtig. 
Alleen veranderingen aan een achtergevel of een achterdakvlak dat niet naar openbaar toegankelijk gebied is gekeerd, kan in 
rijksbeschermde dorpsgezichten vergunningvrij zijn. Dit is geregeld in artikel 4a, lid 2, onder b. van Bijlage II van het Bor. 
 
Vraag 3 
Per definitie zijn zonnedakpannen geen zonnepanelen. Kunnen zonnedakpannen in beschermd dorps- en stadsgezicht 
gebruikt worden ter vervanging van bestaande daken met ‘gewone’ dakpannen? 
 
Antwoord 
Zonnedakpannen zijn dakpannen waarin zonnecellen zijn verwerkt.  
Alleen als vormgeving, detaillering en profilering niet veranderen, dan is het vervangen van de dakpannen in een beschermd 
stads- en dorpsgezicht niet vergunningplichtig. Dat zal bij zonnedakpannen niet het geval zijn. Dat betekent dat voor het 
vervangen van gewone dakpannen door zonnedakpannen een omgevingsvergunning is vereist. Als de aanvraag voldoet aan 
de beoordelingscriteria voor het bouwen van een bouwwerk, dan wordt de gevraagde vergunning verleend. Dit is geregeld in 
artikel 2.10, lid 1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). 
 
Vraag 4 
De dakpannen van woningen in beschermd dorps- en stadsgezicht kunnen niet meer identiek zijn aan de dakpannen van toen 
deze woningen werden gebouwd. Soms zie je in beschermd dorps- en stadsgezicht daarom ook dat er bijvoorbeeld ‘gelakte’, 
glimmende dakpannen worden gebruikt of dakpannen waarin minder ruimte tussen de dakpannen is. Aan welke eisen 
moeten dakpannen voldoen om dakpan genoemd te worden en wie bepaalt dit? Welke richtlijnen gebruikt de gemeente om 
te bepalen wat een dakpan is? Verschilt de definitie van een dakpan van een woning in beschermd dorps- en stadsgezicht ten 
opzichte van een dakpan buiten beschermd dorps- en stadsgezicht? 
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Antwoord 
Als het vervangen van dakpannen vergunningplichtig is en er dus een omgevingsvergunning is vereist om de werkzaamheden 
uit te kunnen voeren, worden de werkzaamheden getoetst zoals bij alle aanvragen omgevingsvergunning is voorgeschreven. 
Het is geen vereiste dat dakpannen worden vervangen door identieke dakpannen. 
Een aanvraag omgevingsvergunning wordt getoetst aan het vigerende bestemmingsplan en aan redelijke eisen van welstand, 
zoals die zijn vastgelegd in de Welstandsnota Gooise Meren 2019.        
De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit & Erfgoed adviseert ons college over de vraag of een bouwplan voldoet aan de in de 
welstandsnota opgenomen criteria. 
Er is geen verschil in definitie van een dakpan van een woning in, dan wel buiten een beschermd stads- en dorpsgezicht. 
Omdat in beschermde gebieden een bijzonder welstandsniveau geldt, zijn de gebiedsgerichte criteria wel zwaarder dan in 
gebieden met een gewoon welstandsniveau. 
 
 
 
 
 
 


