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Opvattingen van het college of burgemeester ex. artikel 33 Reglement van Orde. De griffie zorgt voor verspreiding. 

Beantwoording volgt zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 4 weken. 
 
 

Naam en fractie: Hugo Bellaart, VVD 

Datum indiening: 31 maart 2022 

Datum antwoord: 26 april 2022 

Onderwerp: Afwijzing duurzaamheidsmaatregelen 

 

Inleiding 
Via diverse wegen worden inwoners van Gooise Meren aangezet om duurzaamheidsmaatregelen te nemen.  
Recent is de Welstandsnota herzien op het punt van zonnepanelen in beschermd gebied. Waar die vroeger enkel achter 
waren toegestaan, omdat deze niet zichtbaar mochten zijn vanaf de openbare weg, zijn zonnepanelen nu ook op zijdaken 
toegestaan, mits niet nadrukkelijk zichtbaar. Op dat punt zal sprake zijn van een beoordeling.  
 
Wij krijgen regelmatig berichten van inwoners die vergunningaanvragen doen op allerlei gebied van klimaatadaptatie (bv. 
zonneschermen) en klimaatmitigatie (bv zonnepanelen) die worden afgewezen.  
 
Vraag 1 
Bent u bekend met het spanningsveld en heeft u ook signalen van deze aard? 
 
Antwoord 
Dat spanningsveld is ons bekend. Op het gebied van het opwekken van energie en het plaatsen van zonnepanelen komen de 
signalen (vragen en wensen) rechtstreeks via inwoners, via Wattnu en de energiecoaches en via het vergunningentraject bij 
ons binnen. Dit vormde de directe aanleiding voor de bespreking van dit onderwerp met inwoners tijdens de Week van de 
Leefomgeving in november 2020. Ook is er een pilot voor isolatiebeglazing gestart in Naarden Vesting om het spanningsveld 
tussen verduurzamen en het behoud van erfgoed verder te verkennen. 
 
Vraag 2 
Klopt het dat sprake is van verruiming van de mogelijkheden voor zonnepanelen voor daken in beschermd gebied? 
 
Antwoord 
Maatregelen voor zonne-energie zijn op grond van landelijke wet- en regelgeving in de meeste gevallen vergunningplichtig 
voor monumenten en panden in beschermde stads- en dorpsgezichten. In het geval van de vergunningplicht wordt getoetst 
aan de Welstandsnota Gooise Meren 2019. Op pagina 17 van deze nota is beschreven dat aanpassingen aan monumenten in 
beginsel een ondergeschikte rol moeten spelen in het straatbeeld en in het aanzien van het object. Op pagina 34 staat dat in 
beschermde gezichten zonnepanelen niet nadrukkelijk zichtbaar vanuit de openbare ruimte mogen zijn, en op monumenten 
niet zichtbaar vanuit de openbare ruimte (op straatniveau). Daarnaast zijn in de nota beoordelingscriteria opgenomen voor de 
beoordeling van zonnepanelen en –collectoren binnen de invloedssfeer van cultureel erfgoed. In 2020 is door het rijk een 
advieslijn uitgebracht. Deze houdt in dat het wel of niet zichtbaar zijn van zonnepanelen op rijksmonumenten niet langer een 
beslissend criterium is, maar wel de mate waarin het beeld van het monument eventueel wordt verstoord. Als gemeente 
hebben we de afgelopen periode gekeken hoe we deze verruiming zo goed mogelijk kunnen vertalen naar lokale situatie.   
Zie voor een nadere toelichting onder vraag 5. 
 
Vraag 3 
Kunt u kwantitatief beeld geven van het aantal aanvragen in beschermd gebied die betrekking hebben op klimaatadaptatie of 
– mitigatie (of alleen die i.v.m. zonnepanelen), het aantal afwijzingen in eerste instantie, en het aantal herhaalaanvragen op 
het totaal? 
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Antwoord 
We kunnen een overzicht geven van de aanvragen voor zonnepanelen in beschermde gebieden waaronder Het Spiegel, 
Brediuskwartier en De Vesting. Het beeld voor 2020 t/m 2022 is als volgt: 
 
2020: 5 
1 ingetrokken1 
2 verleend 
2 buiten behandeling2 
 
2021: 8 
2 ingetrokken 
3 verleend 
1 buiten behandeling 
1 geweigerd 
1 lopende zaak 
 
2022: 5 
2 ingetrokken 
2 lopende zaken 
1 vergunningvrij 
 
Vraag 4 
Is de ambtelijke organisatie geïnstrueerd op de verruimde Welstandsnota en het beleid van de gemeente Gooise Meren ivm 
de energietransitie en de TVW? 
 
Antwoord 
Op dit moment worden de vergunningaanvragen getoetst aan de bestaande Welstandnota uit 2019. De verruiming van de 
beleidsregel wordt voorbereid en vraagt om een aantal zorgvuldige stappen.  
In de TVW is de eerste aanzet gegeven voor het 4 sporenbeleid waarmee we als gemeente de energietransitie vorm gaan 
geven. Elk van deze 4 sporen vraagt nadere integrale invulling door de ambtelijke organisatie. Met de middelen die er nu 
beschikbaar zijn wordt hier hard aan gewerkt.  
 
Vraag 5 
Ziet het college aanleiding de Welstandsnota op het gebied van dergelijke aanvragen te herzien? 
 
Antwoord 
Er wordt gewerkt aan een beleidsregel die zonne-energiesystemen (zonnepanelen en zonnecollectoren) op erfgoed in het 
zicht onder voorwaarden mogelijk maakt. Met deze beleidsregel wordt plaatsing in het zicht niet langer uitgesloten wanneer 
alternatieven ontbreken zoals andere plaatsen op het erf of het dak,  mogelijkheden op gebouwen in de omgeving of andere 
vormen van energie opwekken. De beleidsregel vormt een aanvulling en ontheffing op de Welstandsnota Gooise Meren 2019. 
Het college heeft op 5 april 2022 de ontwerp-beleidsregel vastgesteld. Over dit besluit is de raad inmiddels via een 
raadsmededeling geïnformeerd. Alvorens de definitieve beleidsregel aan de gemeenteraad aan te bieden (naar verwachting 
in de zomer 2022), leggen we deze via een enquête voor aan vertegenwoordigers van inwoners, organisaties op het gebied 
van duurzaamheid en erfgoed, architecten en buurtplatforms. Tevens wordt over beleidsregel advies gevraagd aan de 
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit & Erfgoed. 
 
 
 
 

                                                                    
1 Ingetrokken = door bevoegd gezag: indien vergunning binnen gestelde termijn niet wordt uitgevoerd, door aanvrager: op 
zijn/haar verzoek bijvoorbeeld als bouwplannen toch niet doorgaan 
2 Buiten behandeling = door bevoegd gezag, indien aanvrager na verzoek om indieningsvereisten aan te vullen hier niet aan 
heeft voldaan. 


