
M-26

Motie ‘Een duurzaam beschermd stadsgezicht’

De gemeenteraad van Zwolle in vergadering bijeen op 11 november 2022,

Constaterende dat
• Het opwekken van duurzame energie en het besparen van energie essentieel zijn om de doelstelling van 

klimaatneutraliteit in 2040 te halen;
• De criteria waaraan moet worden voldaan om verduurzamende maatregelen te kunnen uitvoeren in het 

beschermd stadsgezicht zijn vastgelegd in de Welstandsnota 20221 en de ‘Beleidslijn en welstandscriteria 
zonnepanelen beschermd stadsgezicht’2;

• Zwollenaren in het beschermd stadsgezicht ook graag duurzame energie willen opwekken en 
woningen willen isoleren om bij te dragen aan een duurzame  samenleving en de kosten voor 
energie te verminderen.

Overwegende dat:
• De Welstandsnota gericht is op het behouden en herstellen van de cultuurhistorische karakteristieken van de 

ruimtelijke structuur, de openbare ruimte en de bebouwing;
• Een aanvraag om zonnepanelen te plaatsen in het beschermd stadsgezicht wordt afgewezen als er kans is 

dat deze zichtbaar            zijn vanaf openbaar toegankelijk gebied, zichtbaar zijn vanaf ‘publieke gebouwen’, buiten 
een postcoderoos vallen of naar openbaar toegankelijk gebied gekeerd zijn; 

• De criteria waaraan moet worden voldaan om verduurzamende maatregelen te mogen uitvoeren, zoals het 
isoleren van de woning, zeer beperkend en complex is;

• De ‘Beleidslijn en welstandscriteria zonnepanelen beschermd stadsgezicht’ is vastgesteld in 2017 en  de 
versnelde ambitie van klimaatneutraliteit in 2040 hierin niet mee is gewogen.

Van mening dat:
• Het uitgangspunt van de Welstandsnota en de Beleidslijn niet bijdragen aan de doelstelling om klimaatneutraal 

te zijn in 2040;
• De gemeente faciliterend te werk zou moeten gaan bij verduurzaming in het beschermd stadsgezicht;
• Het uitgangspunt aangepast moet worden zodat Zwollenaren in het beschermd stadsgezicht in grotere mate 

kunnen bijdragen aan de klimaatopgave;
• Niet meer uitsluitend getoetst zou moeten worden op zichtbaarheid vanaf ‘publieke gebouwen’ en 

zonnepanelen in zekere mate zichtbaar mogen zijn vanaf openbaar toegankelijk gebied.

Roept het college op:

Zo spoedig mogelijk te komen met een voorstel om de zowel de Welstandsnota als de Beleidslijn en welstandscriteria 
zonnepanelen beschermd stadsgezicht te herzien, waarbij specifieke verduurzamingscriteria wordt opgesteld om te 
toetsen welke verduurzamende maatregelen getroffen kunnen worden voor inwoners in het beschermd stadsgezicht, 
en een nieuwe beleidslijn wordt gemaakt om te toetsen of zonnepanelen geplaatst kunnen worden, en Raad hierbij te 
betrekken.

En gaat over tot de orde van de dag.
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1 https://www.zwolle.nl/sites/default/files/welstandsnota-juli-2022.pdf   
2 https://www.zwolle.nl/sites/default/files/20170418-beleidslijn-en-welstandscriteria-zonnepanelen-beschermd-stadsgezicht.pdf
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