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Wijziging Beleidsregels kruimelgevallen 2015 m.b.t. het plaatsen van
zonnepanelen’
Bijlage 1: Eerste Wijziging van de Beleidsregels kruimelgevallen
Wassenaar 2015;
Bijlage 2: Oorspronkelijke Beleidsregels Kruimelgevallen Wassenaar
2015

Geachte Raad,
Uw raad heeft op 14 december 2021 (Z/21/051128/272005) nieuwe welstandscriteria vastgesteld
met betrekking tot het plaatsen van zonnepanelen en -collectoren op en bij monumenten en in het
beschermde dorpsgezicht.
Dit gebeurde mede op basis van de aangenomen motie nr. 125 van 27 oktober 2020, ingediend
door D66, VVD en Lokaal Wassenaar, waarin het college is opgeroepen om eenduidige spelregels
en kaders op te stellen waar zonnepanelen wel en niet mogen worden geplaatst.
Met aanpassing van de welstandscriteria voor zonnepanelen loopt de gemeente meer in de pas met
de technische en maatschappelijke ontwikkelingen op dit gebied. De gemeente streeft er naar een
aanzienlijke bijdrage te leveren aan de landelijke klimaatdoelstellingen. Een verruiming van de
mogelijkheden panelen te plaatsen past binnen dit streven. Daartoe zijn nieuwe heldere criteria
voor het handboek Welstand en Beeldkwaliteit opgesteld die betrekking hebben op de beschermde
dorpsgezichten, monumenten en beeldbepalende panden, echter zonder de bijzondere
cultuurhistorische en landschappelijke waarden hiervan onevenredig te schaden. Met de
aanpassing kunnen de inwoners mede bijdragen aan de eigen (energie)behoefte, met
inachtneming van de beeldkwaliteit en de zichtbaarheid vanaf de openbare ruimte.
Met het vaststellen van een nieuw tweede lid bij artikel 5 Beleidsregels Kruimelgevallen Wassenaar
is bovendien de mogelijkheid vergroot om – onder voorwaarden - ook zonnepanelen buiten het
dakvlak te plaatsen, bijvoorbeeld op erven en in tuinen.
In overeenstemming met de gedane toezegging - laatstelijk nog op 7 februari 2021 (nr. 394) brengen wij hierbij de aanpassing van de Beleidsregels Kruimelgevallen ter kennis van uw raad.
Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

drs. H.I.P. Oppatja,
gemeentesecretaris

drs. L.A. de Lange,
burgemeester
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