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Meer ruimte voor zonnepanelen 
in rijksbeschermd stadsgezicht

Wat is nieuW?Wat blijft 
hetzelfde?

specifiek voor monuMenten geldt:

Verlaging
legeskosten

Wat Moet ik 
aanleveren?

Wilt u
zonnepanelen

plaatsen? 

Dit zijn Dan de uitgangspunten:

Behoud van de cultuurhistorische en 
visueel esthetische waarden van het 

stadsgezicht

Vraag niet direct een vergunning aan, 
maar laat uw plan eerst informeel toetsen 

door de gemeente (een vooroverleg). Zo 
voorkomt u dat er legeskosten verrekend 

worden terwijl de aanvraag mogelijk niet 
past binnen het nieuwe beleid. Maar let 

wel: uiteindelijk is voor het plaatsen van 
zonnepanelen in beschermd gezicht altijd 

een vergunning nodig.

Maak op ooghoogte enkele foto’s vanaf openbaar toegankelijk gebied; het beeld zoals door iedereen 
kan worden ervaren. 

Vraag uw leverancier van de zonnepanelen vervolgens of het mogelijk is om naast de gebruikelijke 
offerte met het legplan en de productinformatie (type, kleur, etc.) om de gewenste panelen (het 

legplan) in de foto aan te geven (fotomontage) voor zover de zonnepanelen natuurlijk zichtbaar 
zullen zijn. Indien dit voldoende inzicht biedt kunnen bouwkundige tekeningen achterwege blijven. 

Bij het plaatsen van zonnepanelen op een monument wordt gevraagd om aan te geven hoe de panelen 
worden gemonteerd. 

Bij uitzondering blijft de mogelijkheid bestaan dat extra gegevens nodig zijn om de aanvraag te kunnen 
beoordelen in relatie tot de monumentale waarden en de waarde van het beschermde stadsgezicht.

BIJ WONINGBLOKKEN; PLAATSEN VOLGENS EEN 
SERIEMATIG ONTWERP 

1 PAN ONDER DE NOKPAN PLAATSEN 
EN EÉN SOORT PANELEN PER DAK, 

ZONDER ZICHTBAAR RASTER OF 
LICHTE ACCENTEN

OP ZIJDAKVLAKKEN; 1 METER VANAF 
DE VOORGEVELROOILIJN 

KLEUR AFSTEMMEN OP HET DAKVLAK; 
MATZWART OP DONKERE DAKEN EN ROESTBRUIN OP RODE DAKEN 

PLAATSEN IN ÉÉN RICHTING, 
EVENWIJDIG AAN HET DAK EN 

CLUSTEREN TOT EEN RECHTHOEKIG 
VLAK OF STROOK

Behoud van historische materialen, 
detailleringen en constructies

Ingrepen moeten reversibel zijn

Geen zonnepanelen op daken met een 
bijzonder vorm of afwerking 

Het straatbeeld gevarieerd is en de bebouwing niet historisch (na 1955).

Er is sprake is van een achterkantsituatie. 
De zonnepanelen zijn hier minder storend of alleen zichtbaar vanaf grotere afstand.

De zonnepanelen zijn geplaatst op een zijdakvlak - geen zijdakvlak van een hoekpand - en 
beperkt zichtbaar vanaf openbaar toegankelijk gebied, omdat het pand deel uitmaakt van een 

aaneengesloten straatwand bestaande uit bebouwing van ongeveer gelijke hoogte. 

ga voor alle voorwaarden en voorbeeldsituaties van de uitgangspunten naar wwW.doesburg.nl/duurzaaMheid

De huidige mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen in het rijks-
beschermde stadsgezicht van Doesburg zijn beperkt; geen zonnepanelen 
in zicht vanaf openbare gebied. De gemeente wil meer ruimte bieden en 
komt zo tegemoet aan de wens van bewoners en pandeigenaren van een 
(monumentaal) pand in de binnenstad om ook hun eigen bijdrage te leveren 

aan de verduurzaming. Maar zowel bewoners als de gemeente hechten 
ook veel waarde aan het bestaande historische bebouwingsbeeld. Bewo-
ners en pandeigenaren zijn daarom betrokken bij het opstellen van nieuwe 
uitgangspunten. Met als doel: meer ruimte bieden voor het plaatsen van 
zonnepanelen zonder dat het stadsgezicht onevenredig wordt aantast.

panelen mogen zichtbaar zijn als:

Om het plaatsen van zonnepanelen op 
daken te stimuleren wordt 50% van de 

oorspronkelijke leges in rekening 
gebracht.
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DE NOK PLAATSEN


