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Hooggeachte mevrouw Schultz, 

Bij brief van 12 november 2013 heeft de fractie GB'90 in onze gemeenteraad een motie als bedoeld in 
artikel 34 van het reglement van orde voor de gemeenteraad ingediend. De motie ziet op de regelgeving 
omtrent het vergunningvrij plaatsen van zonnepanelen, waardoor het plaatsen van zonnepanelen niet kan 
worden getoetst aan een vigerend beeldkwaliteitsplan. De fractie GB'90 vraagt om in overleg met de 
betreffende ministeries en de VNG te onderzoeken of er al dan niet binnen de bestaande wetgeving 
mogelijkheden bestaan waardoor het plaatsen van zonnepanelen kan worden getoetst aan een vigerend 
beeldkwaliteitplan. Indien het voorgaande niet mogelijk is vraagt de raad om onder de aandacht te 
brengen dat het gewenst is om de bestaande wetgeving aan te passen, waardoor het mogelijk wordt 
zonnepanelen toch te toetsen aan beeldkwaliteitseisen. Deze motie is op 10 december 2013 door onze 
raad aangenomen. Bijgaand doen wij u de motie toekomen. 

Hierbij merken wij op dat duurzaamheid een hoge prioriteit heeft binnen de gemeente Borne. Hierbij willen 
wij echter onze zorgen kenbaar maken over het spanningsveld tussen verduurzaming en beeldkwaliteit. 

Huidige regelgeving 
Op dit moment is er voor het plaatsen van een zonnepaneel op het dak van een woning in beginsel geen 
omgevingsvergunning nodig. Zonnepanelen zijn namelijk opgenomen in artikel 2, onderdeel 6 van bijlage 
II van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en uitgezonderd van de verplichting om omgevingsvergunning aan 
te vragen. Hierbij gelden echter wel een aantal algemene voorwaarden waaraan altijd moet worden 
voldaan: 
« Bij een schuin dak: 

het zonnepaneel is geplaatst binnen het dakvlak: uitstekende delen zijn zodoende niet 
toegestaan; 
het zonnepaneel is geplaatst in of direct op het dakvlak: een opbouw ten behoeve van het 
zonnepaneel is ook niet toegelaten; 
de hellingshoek van het zonnepaneel is gelijk aan de hellingshoek van het dak. 
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» Bij een plat dak: 
de afstand tot de zijkant van het platte dak is minstens gelijk aan de hoogte van het zonnepaneel. 

» De omvormer is aan de binnenzijde van de woning geplaatst. 

Bij een woning die als rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument is aangewezen, geldt als bijkomende 
voorwaarde dat het zonnepaneel moet worden geplaatst op een onderdeel van het monument dat geen 
monumentale waarde heeft. Deze voorwaarde is opgenomen in artikel 4a lid 1 van bijlage II van het Bor. 
Ook voor woningen in een beschermd stads- en dorpsgezicht geldt op grond van artikel 4a lid 2 van bijlage 
II van het Bor een aanvullende voorwaarde. Namelijk dat het zonnepaneel wordt geplaatst op een 
achterdak waarvan het dakvlak niet naar de openbare weg is gekeerd. Wordt niet aan een van de hiervoor 
genoemde voorwaarden voldaan, dan is wel een omgevingsvergunning nodig. 

Onze zorgen over beeldkwaliteit verstorende ontwikkelingen 
Voor diverse woonwijken zijn visies opgesteld om op het gebied van beeldkwaliteit eenheid binnen een 
wijk te creëren. In deze beeldkwaliteitplannen is onder meer de kleur van de dakpannen bepaald. Door het 
plaatsen van zwart/blauwe zonnepanelen op rode daken, die in de meeste gevallen vergunningsvrij 
kunnen worden geplaatst, is het mogelijk dat de beoogde beeldkwaliteit teniet gaat. Verder kunnen de 
zonnepanelen de aanblik van een huis verrommelen. De strakke, technische aanblik van zwarte/blauwe 
panelen kan ernstig contrasteren met de vorm van een dak of de klassieke uitstraling van een pand. Ook 
de volledige willekeurige rangschikking van de panelen op een dakvlak kunnen verstorend werken. 

Door voorwaarden te kunnen stellen aan de beeldkwaliteit, ook op het gebied van plaatsing van 
zonnepanelen, kon worden gezorgd voor een wijk met een hoge belevingswaarde en derhalve een 
duurzame leefomgeving. 

Wij willen u vragen om in overweging te nemen of aanpassing van de (bouw)wetgeving zou moeten 
plaatsvinden zodat de plaatsing van zonnepanelen kan worden getoetst aan beeldkwaliteitseisen. 

Een afschrift van deze brief sturen wij aan het VNG, afdeling Fysiek Domein, duurzaamheid en energie, 
postbus 30435, 2500 GK, Den Haag. 

Uw reactie zien wij met belangstelling tegemoet. 

Hoogachtend, / ] Hoogachtend, 

Jrè Rc z( ndom mr. dr 

\ì 

Pagina 2 



Motie 
3 c ^ Ĺ 

"ĩĥ artikel 34 R e g l e m e n t v a n orde g e m e e n t e r a a d 
^ k ^Td^ż s ^ T n g e d i e n d d o o r de fract ie v a n G B 9 0 

r x * * j L * * " i ^ 0 N ^ Betreft: rege lgev ing z o n n e p a n e l e n 

Aan de voorzitter van de raad 

De gemeenteraad van de gemeente Borne, bijeen in de raadsvergadering van 12 november 2013, 

Gelezen het antwoord van burgemeester en wethouders van 2 oktober 2013, kenmerk 13uit07244, op 
de vraag van de fractie van GB'90, inhoudende: 

Dat op grond van artikel 2, zesde lid, Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht, het aanbrengen van 
zonnepanelen op hellende dakvlakken onder voorwaarden vergunningvrij is, waardoor er binnen het 
bestemmingsplan en/of beeldkwaliteitplan geen aanvullende regels kunnen worden gesteld. 

Overwegende dat: 

- de fractie van GB'90 maatregelen en initiatieven die duurzaamheid bevorderen toejuicht; 
- ook het plaatsen van zonnepanelen als een dergelijk initiatief kan worden beschouwd; 
- echter in een aantal gevallen van geplaatste zonnepanelen op met name een hellend dakvlak 

een forse inbreuk kan betekenen, en naar de mening van de fractie van GB'90 zichtbaar betekent, op 
het vigerende beeldkwaliteitplan; 

- de fractie van GB'90 van mening is dat een dergelijk gevolg niet wenselijk is vanuit stedenbouwkundig 
oogpunt; 

- op vele terreinen regelgeving en uitvoering steeds vaker bij de lokale overheden wordt belegd in het kader 
van decentralisatie; 

- de lokale overheid op dit punt beter dan een gecentraliseerde overheid kan bepalen in welk geval het 
plaatsen van zonnepanelen uit het oogpunt van het geldende beeldkwaliteitplan als minder wenselijk kan 
worden beschouwd; 

Roept het college op 

Te bezien welke mogelijkheden er zijn om in een beeldkwaliteitplan aanvullende regels te stellen voor 
het aanbrengen van zonnepanelen. 
In overleg met de betreffende ministeries en de VNG te onderzoeken of er al dan niet binnen de 
bestaande wetgeving mogelijkheden bestaan waardoor het plaatsen van zonnepanelen kan worden 
getoetst aan een vigerend beeldkwaliteitplan. 
Indien op dat punt geen mogelijkheden bestaan, eventueel in overleg met de VNG, onder de aandacht 
van de betreffende bewindslieden te brengen dat een dergelijke mogelijkheid gewenst wordt geacht. 

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering d.d. 12 november 2013 

De fractie van GB90, 
De voorzitter 
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