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Raadsinformatiebrief 

1 Zaaknummer: 65624 1 Openbaar 

1 Verzonden aan de raad op: 1 2 JUN 2020 

1 Onderwerp: 1 Project zonnepanelen in de binnenstad 

Kennisnemen van: 
De projectmatige aanpak van zonnepanelen en zonnecollectoren in de binnenstad van 
Harlingen die geplaatst zijn zonder de benodigde omgevingsvergunning of niet voldoen aan 
de voorwaarden van het vergunningsvrij bouwen. 

Beste raadsleden, 

Op veel daken van de binnenstad in Harlingen liggen zonnepanelen of zonnecollectoren. 
Enkele daarvan zijn geplaatst met een omgevingsvergunning maar een groot deel zijn 
geplaatst zonder de benodigde omgevingsvergunning of voldoen niet aan de voorwaarden 
van het vergunningsvrij bouwen. Wij gaan projectmatig met deze zonnepanelen en 
zonnecollectoren aan de slag. 

Zonnepanelen in het beschermd stadsgezicht 
Een groot gedeelte van de binnenstad van Harlingen is beschermd stadsgezicht. Dit vanwege 
het goed behouden cultuurhistorisch waardevolle stedenbouwkundig patroon en de 
grotendeels monumentale bebouwing in de binnenstad. Normaliter zijn zonnepanelen en 
zonnecollectoren (hierna: zonnepanelen) toevoegingen aan een dakvlak die het straatbeeld 
niet snel zullen storen. Daarom zijn zonnepanelen buiten het beschermd stadsgezicht (onder 
bepaalde voorwaarden) vaak vergunningsvrij. In het beschermd stadsgezicht en in de 
bijzondere welstandsgebieden kunnen zonnepanelen wél storend zijn en kunnen zij de 
waarden van het gezicht (sterk) aantasten. Er zijn daarom met nadere welstandscriteria 
eisen gesteld aan de plaatsing, maatvoering en vormgeving van zonnepanelen in de 
binnenstad. Het uitgangspunt hierbij is dat plaatsing van zonnepanelen in de binnenstad 
slechts mogelijk is op locaties waar zij niet zichtbaar zijn vanaf de openbare ruimte om de 
cultuurhistorische waarden van de binnenstad zoveel mogelijk te beschermen. 

Inventarisatie 
Wij hebben geconstateerd dat niet alle zonnepanelen in de binnenstad zijn geplaatst volgens 
de geldende normen. Wij hebben daarom een inventarisatie uitgevoerd en alle geplaatste 
zonnepanelen in beeld gebracht. Er zijn vier situaties mogelijk: 

• de zonnepanelen voldoen aan de vereisten van het vergunningsvrij bouwen of zijn 
geplaatst nadat daarvoor een omgevingsvergunning is verkregen; 

• de zonnepanelen zijn geplaatst zonder omgevingsvergunning maar kunnen 
gelegaliseerd worden als er alsnog een vergunning wordt aangevraagd; 
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• de zonnepanelen voldoen niet aan de vereisten van het vergunningsvrij bouwen, 
maar bij verplaatsing voldoen ze wel aan de voorwaarden; 

• de zonnepanelen voldoen niet aan de vereisten van het vergunningsvrij bouwen en 
kunnen ook niet gelegaliseerd worden met een omgevingsvergunning. 

Projectmatige aanpak 
Wij gaan projectmatig aan de slag met de laatste drie situaties. Dit betekent dat alle 
eigenaren van panden in de binnenstad waar zonnepanelen op liggen die niet voldoen aan 
de regels, een brief krijgen. Hierin wordt uitgelegd welke situatie van toepassing is en wat de 
eigenaar moet doen. Dit kan betekenen dat er alsnog een omgevingsvergunning 
aangevraagd moet worden, dat de zonnepanelen verplaatst moeten worden of in een enkel 
geval dat de zonnepanelen verwijderd moeten worden. 

Binnenkort wordt er, via de gemeentelijke website en socialmediakanalen, aandacht besteed 
aan de handhaving van zonnepanelen in de binnenstad. Eigenaren krijgen vervolgens 
persoonlijk een brief met informatie die voor hen van toepassing is. Ze krijgen een termijn 
om een omgevingsvergunning aan te vragen, de zonnepanelen te verplaatsen of te 
verwijderen. Voldoen zij hier niet aan, dan zal er uiteindelijk handhavend worden 
opgetreden. 

Met vriendelijke groet, 


