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Smallepad 5 

3811 MG Amersfoort 

Postbus 1600 

3800 BP Amersfoort 

www.cultureelerfgoed.nl 

 

Contactpersoon 

 

 

 

Onze referentie 

155209 

 

OLO-nummer 

5927409 

 

Uw referentie 

Z-297071 

 

Op 22 maart 2021 vroeg u mij u te adviseren over de voorgenomen wijziging(en) 

van bovengenoemd monument op grond van artikel 2.26, tweede lid, van de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in samenhang met artikel 6.4, 

eerste lid onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Bor). U heeft mij daartoe de 

aanvraag om een omgevingsvergunning toegezonden. 

 

Advies  

Ik adviseer u de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen.  

 

Hieronder licht ik toe hoe ik tot dit advies ben gekomen. Bij de beoordeling heb ik 

de stukken betrokken zoals deze zijn ingediend bij de aanvraag. 

 

Het plan 

Voorliggend plan betreft het aanbrengen van drie maal 12 zonnepanelen op drie 

daken van de in totaal vier dienstwoningen behorend bij het Gemaal Lely.  

 

Motivering  

Ik concludeer dat in voorliggend plan sprake is van zorgvuldig afgewogen 

ontwerp, waarbij de balans is gezocht tussen behoud van monumentale waarden 

én de wens tot verduurzaming. De voorgestelde situatie levert een verstoring op 

in het beeld, maar deze acht ik - door de gemaakte ontwerpkeuzes- niet dermate 

groot dat negatief moet worden geadviseerd.   

  

http://www.cultureelerfgoed.nl/
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De RCE hanteert sinds mei 2020 een advieslijn die monumenteneigenaren meer 

mogelijkheden wil geven gebruik te maken van zonnepanelen bij de 

verduurzaming van hun monument. Bij rijksmonumenten wordt positief 

geadviseerd over zonnepanelen die uit het zicht liggen, geen aantasting vormen 

van waardevolle onderdelen en zorgvuldig op het dak worden aangebracht. 

Op plaatsen waar PV-systemen in het zicht worden voorgesteld, is niet langer 

zichtbaarheid het beslissende criterium, maar de mate waarin het beeld van het 

monument en zijn omgeving wordt verstoord. 

 

In eerdere contacten tussen initiatiefnemer, gemeente en RCE is onderzocht of 

zonnepanelen op minder zichtbare dakvlakken of elders op het perceel 

gepositioneerd konden worden. Dat bleek niet opportuun. Ook is gepoogd alle vier 

de woningeigenaren bij het plan te betrekken, dat is uiteindelijk niet gelukt.  

 

Voorliggend voorstel voor het aanbrengen van zonnepanelen betekent een 

wijziging in het beeld van dit vanuit het omliggend open landschap zeer zichtbare 

monumentale ensemble. Er is dan ook ingezet op een ontwerp waarbij de 

zichtbare panelen minder storend werken. Zo is gekozen voor niet glimmende, 

compleet zwarte panelen. Ook is ten behoeve van de eenheid en een rustig beeld 

het aantal panelen en hun positionering op elk van de daken gelijk.     

 

Concluderend, ben ik overtuigd dat voorliggend plan voldoet aan de in de 

advieslijn zonnepanelen op rijksmonumenten gestelde eis van een ‘zorgvuldig 

afgewogen ontwerp’. 

 

Wanneer de eigenaar van het vierde huis in de toekomst toch ook een PV-

systeem aan zou willen brengen, adviseer ik dat ontwerp aan te laten sluiten op 

hetgeen nu wordt gerealiseerd. 

 

Uitgangspunten 

Voor meer informatie over aanpassing, restauratie en verduurzaming van 

rijksmonumenten kunt u onder andere terecht bij ‘Uitgangspunten en 

overwegingen advisering gebouwde en groene rijksmonumenten’ op 

www.cultureelerfgoed.nl en op www.stichtingerm.nl 

 

Afschrift en tekeningen 

Graag wijs ik u erop dat u op grond van het Bor verplicht bent een afschrift van  

het ontwerpbesluit en van de beschikking, beide met bijbehorende stukken, op te 

sturen naar de minister van OCW, via het Omgevingsloket online of 

omgevingsvergunning@cultureelerfgoed.nl. 

 

Vragen 

Mocht u nog vragen hebben over de inhoud van dit advies, dan kunt u contact 

opnemen met de contactpersoon die in het briefhoofd vermeld staat. 

 

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 

namens deze, 

de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 

 

 

 

 

http://www.cultureelerfgoed.nl/
http://www.stichtingerm.nl/
https://proza.ocw.local/otcsdav/nodes/24890517/omgevingsvergunning%40cultureelerfgoed.nl
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adviseur architectuurhistorie 

 


