Criteria reguliere gebieden

Criteria beschermde binnenstad

Algemeen

Algemeen

• Voorwaarden conform de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(WABO), zie www.omgevingsloket.nl.

• Panelen op voor- en zijdakvlakken zijn toegestaan, mits niet zichtbaar vanaf openbare
ruimte (gezien vanaf straatniveau). Hierbij zijn uitgezonderd de nieuwbouwprojecten
aan het Jeudje, Karperkuil en Visserseiland.

• De omvormer is aan de binnenzijde van het pand geplaatst.

Criteria bij een schuin dak
• De panelen zijn geplaatst binnen het dakvlak, uitstekende delen zijn niet
toegestaan.
• De panelen zijn geplaatst in of direct op het dakvlak, een opbouw ten
behoeve van de panelen is niet toegestaan.

• Panelen op daken gelegen aan een achtererf zijn toegestaan, mits niet zichtbaar
vanaf de aangrenzende openbare ruimte (gezien vanaf straatniveau). Hierbij zijn
uitgezonderd de nieuwbouwprojecten aan het Jeudje, Karperkuil en Visserseiland.
• De panelen worden op het dak geplaatst (niet aan gevels en wanden).
• De plaatsing is passend binnen de architectuur van het pand en doet geen afbreuk
aan de cultuurhistorische waarden van het gebouw.

• De hellingshoek van de panelen is gelijk aan de hellingshoek van het
dakvlak.

• Bij meerdere panelen zijn deze regelmatig gerangschikt in een rechthoekige vorm en
hebben geen getrapte, onderbroken of asymmetrische opzet. Dakdoorbraken zoals
schoorstenen en dakvensters mogen de vorm niet aantasten.

Criteria bij een plat dak

• Indien het mogelijk is om de panelen te plaatsen op een ondergeschikt plat dak of
bijgebouw, dient van deze mogelijkheid gebruik te worden gemaakt.

• De afstand tot de zijkant van het platte dak is minstens gelijk aan de
hoogte van het paneel.

• De panelen of collectoren dienen zo laag mogelijk in het hellende dakvlak te worden
aangebracht.

Aanvullende criteria voor monumenten

Criteria bij een schuin dak
• Panelen direct op de dakbekleding plaatsen.

• Panelen op voor- en zijdakvlakken zijn toegestaan, mits niet zichtbaar
vanaf openbare ruimte (gezien vanaf straatniveau).
• Panelen op daken gelegen aan een achtererf zijn toegestaan, mits
niet zichtbaar vanaf de aangrenzende openbare ruimte (gezien vanaf
straatniveau) en geen onderdeel van een omsloten binnenterrein.
• Bij daken die zijn gedekt met riet, leien, koper, losanges of een andere
zeldzame dakbedekking of indien een dak een beeldbepalend onderdeel
is van de architectuur of van het monumentale voorkomen van een
monument, zijn zonnepanelen - collectoren niet toegestaan.
• Bestaande dakbedekking handhaven, de panelen mogen geen blijvende
schade toebrengen aan het monument, of de architectuur van het pand.

• De hellingshoek van de panelen is gelijk aan de hellingshoek van het dakvlak.
• Panelen in een recht aaneengesloten vlak aanbrengen op minimaal 0,5 meter
afstand tot goot, nok en zijkanten van het dakvlak.
• Uitsluitend panelen met donkergekleurde cellen zonder rand of met
donkergekleurde niet glimmende rand toepassen.

Criteria bij een plat dak
• Panelen zijn niet zichtbaar vanaf de openbare ruimte.
• De afstand tot de dakrand is groter of gelijk aan de hoogte van het hoogste paneel met
een minimale afstand van 0,5 meter.

Zonnepanelen criteria Welstandsnota 2020 Hoorn

• Bij grotere nieuwbouwplannen zijn panelen geïntegreerd meegenomen in de
architectuur van het hoofdgebouw.

