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Verslag themabijeenkomst: zonnepanelen op monumenten en in beschermde gezichten. Een gewenste 
situatie of niet?  
 
 

 
Het beschermde stadsgezicht van Enkhuizen voorzien van gefotoshopte zonnepanelen. Met dank aan Frans van Leeuwen van TIF Creative 
Concepts te Enkhuizen.  

 
 
Veel monumenteneigenaren willen een bijdrage leveren aan het behalen van de klimaatdoelen. Zonnepanelen 
op je dak plaatsen is hip, bijna een statement: ´kijk, ik ben goed bezig´. Gemeenten krijgen daarom steeds vaker 
vragen over zonnepanelen op monumenten, maar hebben in deze discussie nog geen standpunt ingenomen. 
Daarnaast is het een trend om het duurzaamheidsbelang zwaar te laten meewegen bij restauraties en 
herbestemmingen van monumentale panden. Is dit een gewenste situatie voor het uiterlijk van beschermde 
gezichten en monumenten?  
 
Wat vinden wij als erfgoedprofessionals? Zijn huizen in beschermde gezichten en monumenten geschikt voor 
het aanbrengen van zonnepanelen? En welke gevolgen heeft dit voor het beeld van het gebied of de 
monumentale waarden? Aan de hand van casussen uit Hilversum, Enkhuizen en Schagen, én twee 
toelichtingen op het overheidsbeleid en de actuele ontwikkelingen op het gebied van energieopwekking, gaan 
we de dialoog aan met ambtenaren, erfgoedadviseurs, de provincie Noord-Holland en de RCE.  
 
 

Casus Hilversum  
Hanneke Masselink-Duits 
 
In Hilversum ligt Tuinwijk-Oost, een volkswijk die is ontworpen door architect Dudok. Het daklandschap is 
karakteristiek; de daken zorgen voor eenheid en samenhang in de ritmiek. In de aanwijzing zijn de “gesloten, 
hoog opgetrokken dakvlakken” specifiek genoemd. Wel is het zo dat er ten tijde van de aanwijzing al 



wijzigingen aan daken waren aangebracht. Zonnepanelen op het achterdakvlak zijn mogelijk, mits dit geen 
aantasting betekent. Behoud van historisch materiaal is het uitgangspunt. 
 
Onlangs is er een aanvraag gedaan voor plaatsing van zonnepanelen op het voordakvlak. 
In het voorstel worden zwarte panelen met zwarte randen aangebracht op het rode pannendak. Over deze 
aanvraag buigen zich twee partijen: het omgevingsteam en de welstandscommissie. Het omgevingsteam ziet 
het plan als een aantasting én als een kans om een hele rij zonnepanelen aan te brengen waardoor de eenheid 
binnen het complex behouden blijft. De eerste aanvraag geldt dan als trendsetter. Maar moet je dan meegaan 
met zwarte panelen op rode daken terwijl rode panelen ook mogelijk zijn? De welstandscommissie streeft naar 
een rustig beeld en vraagt zich af wat de gevolgen zijn als je dit toestaat. Is er sprake van verrommeling? 
 
Nu is er in dezelfde wijk ook nieuwbouw gepleegd in de stijl van Dudok: ‘Dudok revisited’. De oplossing is 
misschien om hier zonnepanelen toe te staan die direct worden meegenomen in het ontwerp, waarmee 
wellicht het draagvlak wordt verhoogd om de monumenten te ontzien. 
 
Het college van Hilversum heeft hoge ambities als het om duurzaamheid gaat. Er wordt gewerkt aan een 
handreiking voor duurzaam bouwen, voor een preadvies over verduurzamen van je monument wordt geen 
leges gevraagd en er zijn subsidiemogelijkheden.  
 
 

Casus Enkhuizen  
Jacco Eenkoren 
 
Karakteristiek voor het beschermd stadsgezicht van Enkhuizen is het levendige daklandschap dat bestaat uit 
verschillende vormen en materialen. De druk vanuit de bevolking op de gemeente om mee te werken aan de 
plaatsing van zonnepanelen is groot. De vraag is of zij vasthoudt aan bestaand beleid of mee gaat bewegen. Er 
is een spanningsveld tussen de vaste regels en het variabele beeld. In de welstandsnota is namelijk vastgelegd 
dat zonnepanelen aan de voorzijde niet zijn toegestaan, maar wel op het zij- en achterdakvlak, en dat ze niet 
zichtbaar mogen zijn. Dit beleid is gericht op het openhouden van de zichtlijnen. 
 
Het probleem is dat de achterdakvlakken vaak in het zicht liggen en de panelen door de verschillende 
goothoogten en dakvlakken toch zichtbaar zijn. Bovendien zijn er grote verschillen tussen de diverse delen van 
het beschermde gezicht, waardoor maatwerk onontkoombaar wordt. 
Kunnen de zonnepanelen worden beschouwd als een nieuwe toevoeging aan de geschiedenis van de stad? 
Moeten de mogelijkheden verder worden ingeperkt of zou het beleid meer moeten worden genuanceerd? 
 
 

Casus Schagen  
Saskia Oliverse 
 
De Christoforuskerk in Schagen is een Rijksmonument. De kerk wil graag verduurzamen door een 
warmtepomp, vloerverwarming en zonnepanelen te installeren. Er is een aanvraag ingediend voor het plaatsen 
van zonnepanelen op het lage zijdakvlak dat met leien is bedekt. De gemeente is heel actief in het streven naar 
verduurzaming en zoekt een manier om deze aanvraag te honoreren. Op welke manier en onder welke 
voorwaarden kunnen zonnepanelen worden geplaatst?  
 
De RCE heeft negatief geadviseerd over de aanvraag omdat de dakbedekking onderdeel uitmaakt van de 
bescherming en leien kwetsbaar zijn. De gemeente heeft zowel argumenten tegen als argumenten vóór. Het 
aanbrengen van de panelen óp de leien kan beschouwd worden als een reversibele ingreep. Bovendien begrijpt 
de gemeente de hoge exploitatiekosten van het kerkbestuur. De gemeente heeft in dit dilemma behoefte aan 



goede voorbeelden en steekhoudende argumenten voor of tegen plaatsing van zonnepanelen op een 
monumentaal leien dak. 
 
 

Toelichting overheidsbeleid 
Daan Lavies, RCE 
 
Daan Lavies benadrukt namens de RCE het belang van een gebalanceerd pakket bij verduurzamingsoperaties. 
Er zijn meerdere mogelijkheden voor verduurzaming, waarbij het plaatsen van zonnepanelen slechts één optie 
is. Zo zijn er bijvoorbeeld ook collectieve oplossingen (die onderaan dit document worden beschreven). Het is 
belangrijk eerst in gesprek te gaan en meerdere opties te bespreken. Dit gesprek moet door de 
erfgoedambtenaar worden gevoerd. 
 
De RCE let bij de plaatsing van zonnepanelen op visuele impact, impact op monumentale waarden, en naar de 
bouwkundige en technische aspecten. Wat betreft de locatie ziet zij zonnepanelen liever op het erf dan op het 
dak, liever op het bijgebouw dan het hoofdgebouw, liever op een plat dak in plaats van op een  schuin dak, 
liever op minder belangrijke dakvlakken en zeker niet op daken met bijzonder materiaal.  
Voor meer informatie kunt u de brochure ‘Wegwijzer voor zonne-energie en uw monument’ raadplegen. Ook 
had de RCE nog enkele verdere aanbevelingen.  

- Een duurzaamheidsloket is zinvol.  
- Verzamel goede voorbeelden.  
- Zoek proactief naar collectieve oplossingen. Onderzoek en ondersteun die. 

 
 

Toelichting laatste ontwikkelingen 
Han van der Zanden, Bureau OOM en Monumenten & Archeologie Amsterdam 
 
Er zijn alternatieven voor standaardpanelen, maar die zijn meestal kostbaar, leveren minder op en moeten snel 
worden vervangen. Zo zijn er zonnepanelen en zonneleien; die geven een ander beeld, zijn minder duurzaam 
en brengen hoge kosten met zich mee. Ook bestaat er glas met zonnecellen, beplating met zonnecellen, een Q 
roof (warmte collector) en transparante folie. 
 
Volgens Han van der Zanden zijn er drie knelpunten voor de verduurzaming van erfgoed.  

- De problematiek van de beeldkwaliteit van monumenten en de kwaliteit van het dakenlandschap.  
- Zichtbaarheid vanuit de openbare ruimte.  
- De ‘strijd tussen milieu en monument’. 

 
De verantwoording voor verduurzaming wordt nu bij de burger gelegd. De overheid moet zich breder gaan 
oriënteren en moet meer helpen. Waar vinden we alternatieve locaties? Waar kunnen meters worden 
gemaakt? Ook moet worden opgemerkt dat verduurzaming een architectonische opgave is, daarbij kunt u 
bijvoorbeeld denken aan creëren of in stand houden van een egaal dakvlak. Een belangrijke vraag die 
gemeenten zich moeten stellen is wat de prognoses zijn ten aanzien van het rendement? Bij monumenten valt, 
in vergelijking met de overige woningvoorraad, maar weinig winst te behalen, we spreken over slechts 200.000 
woonhuismonumenten.  
 
 

 
 

https://cultureelerfgoed.nl/publicaties/zonne-energie-en-uw-monument-wegwijzer-voor-eigenaren-en-huurders


Uitkomsten van de discussie 
 
Over het bovenstaande ontstond een dialoog tussen ambtenaren, erfgoedadviseurs, de provincie Noord-
Holland en het Rijk. Puntsgewijs sommen we de hoofdpunten van deze discussie op. 
 
Ontwerpopgave 
Het plaatsen van zonnepanelen is een ontwerpopgave: maak iets wat wél gezien mag worden. En dan niet 
alleen op achterdakvlakken. Denk in ruimtelijke kwaliteit. Zonnepanelen plaatsen op erfgoed is maatwerk. 
 
Zonnepanelen = imago  
Dat mensen zonnepanelen plaatsen is soms om te laten zien dat ze meewerken aan verduurzaming. Blijkbaar is 
dat hip en energielabel A geeft status. Een oplossing voor het imago kan zijn om een 
sticker/bordje/vlaggetje/certificaat ‘niet zichtbaar, maar duurzaam’ aan te bieden. 
 
Investering 
Besparing op energiekosten is ook een belangrijk motief. Panelen worden gezien als investering. 
 
Collectieve oplossingen  
Er worden nu veel individuele aanpassingen gedaan, maar de oplossing ligt bij het collectief. Gemeenten 
kunnen een rol spelen in het ondersteunen van collectieve oplossingen in plaats van het faciliteren van allerlei 
individuele ingrepen. Het landelijk beleid zou daarom aangepast kunnen worden, bijvoorbeeld om de 
postcoderoos te vereenvoudigen. Een oplossing is het aanbieden van een modulair systeem waar je kan 
inpluggen.  
In Hilversum is er een ordekaart met kwalificaties. Op basis van zonering kan je complexen gezamenlijk 
verduurzamen. De provincie kan verduurzaming collectief oppakken (zie voorbeeld Purmerend) en ze kan een 
oproep doen tot innovatie. 
 
Proactieve opstelling 
Gemeenten kunnen zich pro-actiever opstellen. Dat kan door het aanbieden van collectieve oplossingen, 
subsidie te verlenen, kennis te bundelen en/of het voeren van (voor initiatiefnemers kosteloze) 
keukentafelgesprekken op te nemen in lokaal beleid. Moeten zonnepanelen overal mogelijk zijn? Beperk deze 
discussie niet tot zonnepanelen. Duurzaamheid is ook een verandering van gedrag. 
 
Kennis bundelen 
Er is gebrek aan actuele kennis over de technische mogelijkheden en de nieuwste ontwikkelingen. Kennis is 
aanwezig in de markt. Haal de innovatie uit de markt naar de gemeente.  
 
 

Vervolgstappen voor het Steunpunt 
 
Procesbegeleiding verduurzamen monumenten 
Gemeenten en experts wijzen er beiden op dat betrokkenheid bij een initiatief, voordat er een definitieve 
aanvraag ingediend wordt, kan leiden tot veel betere oplossingen en verduurzamingstrategieën. Zonnepanelen 
zijn slechts een van de vele oplossingen. Omdat gemeenten niet altijd de ambtelijke capaciteit hebben om 
actief mee te denken voordat er een aanvraag binnenkomt, kan het Steunpunt een rol spelen door een 
keukentafelgesprek aan te bieden om verduurzamingsvragen over monumenten te bespreken. Overigens biedt 
het Duurzaam Bouwloket ook ondersteuning bij aangesloten gemeenten aan, maar in een andere vorm. Niet in 
de vorm van een gesprek, wel in de vorm van een analyse van het huis en een overzicht van de voor dat 
specifieke huis meest geschikte verduurzamingsmaatregelen.  
 
 



Beleidsontwikkeling 
Naast het creëren van mogelijkheden om proactief mee te denken, moeten ambtenaren ook beleid en kennis 
hebben om te kunnen reageren op de vergunningaanvragen die binnenkomen. De handreiking die in opdracht 
van de VNG wordt opgesteld – in het kader van de innovatieve aanpakken van de VNG – kan hier soelaas 
bieden. Voor monumenten kunnen ambtenaren gebruik maken van de toolkit ‘Duurzaam Erfgoed’ en van de 
‘Groene Menukaarten’ van Groene Grachten. Ook kan welstandsbeleid zodanig worden aangepast dat 
verduurzaming op een kwalitatief goede manier wordt uitgevoerd. 

 
Ontsluiting beleid en instrumenten 
Het Steunpunt kan een rol spelen in de ontsluiting van relevant beleid en instrumenten. Denk aan goede 
voorbeelden op de website, ontsluiting instrumentaria zoals de toolkit ‘Duurzaam Erfgoed’, ‘Groene 
Menukaarten’ (zoals de ‘Groene Stolpenmenukaart’). 
 
Bijeenkomst energiecollectieven  
Om monumentale daken te ontzien zou veel meer gewerkt moeten worden met energiecollectieven. Zowel 
gemeenten als monumenteigenaren weten hier te weinig over. Het Steunpunt biedt in ieder geval aan om het 
laatste Erfgoedteam van 2018 op 12 december aan dit thema te wijden.  
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Het Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland is een samenwerking tussen MOOI Noord-Holland en Stichting NMF en wordt 
mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Holland en de RCE. 


