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Aan het College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Wassenaar
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Betreft:         zonnei)anelen en behoud cultureel erfgoed

Wassenaar, 27 mei 2020

Geachte heer Wassenaar,

De Vereniging van Vrienden van Wassenaar beijvert zich al tientallen jaren voor de bescherming en

het behoud van het cultureel erfgoed in onze gemeente door deelname aan werkgroepen, het
indienen van zienswijzen en inspreken in vergaderingen van de Gemeenteraad en zijn commissies.

Ook is de vereniging vertegenwoordigd in de Klankbordgroep Cultureel Erfgoed.

ln De Wassenaarse Krant van 20 mei jl. wordt verslag gedaan van de collectieve  zonnepanelenactie
onder leiding van de Stichting Buurkracht die daartoe buurt\/erenigingen begeleidt. lnmiddels zijn er

4 buurtteams gevormd en andere hebben blijk gegeven van hun belangstelling.

De Vrienden van Wassenaar ondersteunen het streven om zonnepanelen en zonnecollectoren te

plaatsen waar dat esthetisch verantwoord is en wanneer rekening wordt gehouden met de
beschermde status van Rijks-of Gemeentemonumenten, met beeldbepalende panden en met het
onderdeel zijn van een `'beschermd dorpsgezicht".

ln de informatie op de gemeentelijke website wordt duidelijk aangegeven dat in de bovenvermelde
categorieën van beschermde panden meestal toestemming van de gemeente vereist is middels een
omgevingsvergunning. Voorts wordt gemeld dat ook voor panden zonder beschermde status een
vergunning nodig kan zijn, afhankelijk van de plaats  waar men de zonnepanelen wil plaatsen. De
aanvraag wordt getoetst door de Commissie Welstand en Cultureel Erfgoed.

Door gebruik te maken van de vergunningscheck kan worden nagegaan of een omgevingsvergunning
moet worden aangevraagd. Bij het invullen van deze check wordt gevraagd of het pand een
monument is en of het onderdeel uitmaakt van een "beschermd dorpsgezicht'.

De Vrienden gaan er van uit dat de eigenaar van een monument van die status op de hoogte is, maar
dat lang niet alle eigenaren weten of hun pand onderdeel uitmaakt van een "beschermd
dorpsgezicht". Als men abusievelijk invult dat het pand geen onderdeel is van een "beschermd
dorpsgezichï' kan  de website concluderen dat een vergunning niet nodig is.
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De vergunningcheck vraagt niet naar de status van beeldbepalend pand (categorie 3 en 4  van de GIP
lijst) met als gevolg dat informatie daarover gemist wordt en het programma onbedoeld kan
concluderen  dat een vergunning niet nodig is. Zelfs al zou de Check daar wél naar vragen, dan is het
nog zeer ongewis of de eigenaar wel op de hoogte is van die status.

De Vrienden vragen uw aandacht voor de bovenvermelde tekortkomingen in de vergunningcheck
met alle onbedoelde gevolgen daarvan en verzoeken u aan te geven hoe u deze tekortkomingen wil

gaan corrigeren.

Ook zouden de Vrienden willen vernemen welke criteria worden gehanteerd door de Commissie
Welstand en Cultureel Erfgoed bij de beoordeling van de aanvragen voor het plaatsen van
zonnepanelen en zonnecollectoren.

Tot slot en ter informatie:  in Park de Kieviet en Kievietsduin is een folder huis aan huis verspreid met
de oproep om deel te nemen aan een collectieve inkoop van zonnepanelen. Over de noodzaak om te
controleren of men een omgevingsvergunning nodig heeft wordt met geen woord gerept.

Met vrieJ.J.Bakk delijke groeten,

'0,    __(voorzitte r - - -_
)
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