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Aan:  Vereniging Eigen Huis 

 t.a.v. Mevr. Cindy M van de Velde-Kremer, directeur  

 

kopie:  Stadsbouwmeester mevr. L. Oudenaarde 
  (LLM.Oudenaarde@amersfoort.nl) 

 
datum:  13 december 2017 

betreft :  Advies Zonnepanelen  

 

 

Geachte mevrouw van de Velde, 

 

Het Forum Ruimtelijk Erfgoed Flehite is onderdeel van de Oudheidkundige Vereniging Flehite te 
Amersfoort.  Als Forum volgen we de ruimtelijke ontwikkelingen in de stad vanuit de betekenis 
daarvan voor de cultuurhistorische waarden. We Hebben kennis genomen van uw brief van 19 
oktober j.l. aan de bewoners van Amersfoort, betreffende de collectieve inkoop van 
Zonnepanelen. In verband daarmee laat het Forum u graag het volgende weten. 
 

Het stimuleren van het gebruik van schone energie verdient in het algemeen een brede steun. 
Tegen die achtergrond heeft het Forum waardering voor uw actie. Het is u echter ongetwijfeld 
bekend dat de vormgeving van de zonnepanelen niet altijd een verrijking betekent van het beeld 
van het pand waarop de panelen worden geplaatst, en ook niet het straatbeeld dat er door 
wordt beïnvloed. Soms is het effect zelfs ronduit desastreus te noemen, bijvoorbeeld in 
beschermde stadsgezichten of in zorgvuldig ontworpen ensembles zoals in onze dertigerjaren 
wijken. 

 
  

Zonnepanelen die de kwaliteit van onze 
leefomgeving grondig aantasten 

secr.:  R.W. Blaauw 
 Muurhuizen 21 
 3811EC  Amersfoort 
mail:  r.w.blaauw@hetnet.nl 
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Vanuit de zorg van de overheid voor de ruimtelijke kwaliteit van de woonomgeving hebben veel 
gemeentes voor een welstandsbeleid gekozen waarin zonnepalen in kwetsbare gebieden 
worden uitgesloten. Dat is begrijpelijk, maar het kan in deze tijd misschien ook anders.  
Inmiddels wordt er namelijk bij de bedrijven die zonnepanelen produceren een grote inspanning 
geleverd om het uiterlijk van zonnepanelen te verbeteren en ze onderdeel te maken van de 
dakvlakken waarin ze worden geïnstalleerd.  Het gebruik van zonnepanelen kan daardoor flink 
worden gestimuleerd, waardoor de kosten van geraffineerde oplossingen zullen dalen.  
 

   
 

 
 
Het Forum vindt het bijzonder jammer dat in uw actie van de Collectieve Inkoop van 
Zonnepanelen geen aandacht wordt besteed aan de vormkwaliteit.  Vanuit de 
belangenbehartiging van de huiseigenaren lijkt ons het behoud van de waarde van hun bezit een 
belangrijk punt.  Graag willen wij erop aandringen om na te gaan of dit kwaliteitsaspect alsnog 
een rol kan spelen in uw actie.  
 
Als u dat op prijs stelt, zijn wij graag tot een nader overleg hierover bereid. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
 
 
 
 
 

Rob Blaauw 

Zonnecellen geïntegreerd in het dakvlak 
Zonnecellen in keramische pan Zonnecellen als onderdeel van het dakvlak 

Zonnecellen in staand glas Zonnecellen in een glasdak bijvoorbeeld bij serres 


