
 

Deze zonnepanelenchecker toont u de mogelijkheden voor zonnepanelen en/of 

zonnecollectoren op uw dak. 

 

Na een aantal vragen weet u: 

• of u een omgevingsvergunning moet aan moet vragen,  

• aan welke regels u zich moet houden, 

• hoe de gewenste zonnepanelen eruit zien,  

• en hoe u een omgevingsvergunning aanvraagt. 

 

Start de zonnepanelenchecker 
 
 
 

 

Werkt de zonnepanelenchecker niet goed in uw browser? Download hem dan eerst. 

 

 

Start 
Mogelijkheden 

per type dak 
Type paneel 

Vergunning 

aanvragen 

Deze zonnepanelenchecker is een samenvatting van de landelijke en lokale regels. Voor de volledige regels verwijzen wij u door naar 

de wetteksten en beleidsregels. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze zonnepanelenchecker. 

https://www.omgevingsloket.nl/Particulier/particulier/home/checken?init=true&clear-case=true
https://gemeente.leiden.nl/projecten/wonen/welstandsnota/


Wilt u zonnepanelen en/of zonnecollectoren plaatsen op een gebouw 

binnen de gemeente Leiden? 

 

 

Ja 

 

Nee 

 

 

 

Start 
Mogelijkheden 

per type dak 
Type paneel 

Vergunning 

aanvragen 



Is het gebouw een gemeentelijk – of rijksmonument? 

 
Ja 

 

Nee 

 
Niet zeker? Doe de check op www.erfgoedleiden.nl/collecties/monumentenregister 

 

 

 

 

Start 
Mogelijkheden 

per type dak 
Type paneel 

Vergunning 

aanvragen 

http://www.erfgoedleiden.nl/collecties/monumentenregister
http://www.erfgoedleiden.nl/collecties/monumentenregister


 

Uitkomst: 

 
Het gebouw staat niet in de gemeente Leiden. Deze zonnepanelenchecker toont alleen de Leidse regels.  

 
Neem contact op met de gemeente waar het gebouw staat voor de lokale regels. 

 

 

 

Start 
Mogelijkheden 

per type dak 
Type paneel 

Vergunning 

aanvragen 

Naar begin 



 

Uitkomst: 

 
U wilt de zonnepanelen of zonnecollectoren plaatsen op een niet-monument buiten beschermd stadsgezicht. In 

deze situatie gelden geen aanvullende richtlijnen.  

 

U hoeft ook geen vergunning aan te vragen als de panelen: 

•    bij een schuin dak direct op het dak worden geplaatst en niet over de randen uitsteken, 

•    bij een plat dak even ver van de rand worden geplaatst als de zonnepanelen boven de dakrand 

uitsteken, 

•    een geheel vormen met de overige installaties zoals accu's of opslagboilers. 

 

 

Er zijn mooie en duurzaam geproduceerde zonnepanelen op de markt. Wij raden u aan om hier rekening mee te 

houden. Meer informatie en mooie voorbeelden vindt u hier. 

 

 

 

 

 

Start 
Mogelijkheden 

per type dak 
Type paneel 

Vergunning 

aanvragen 

Naar begin 



Ander daktype 

 

 

 

 

Zadeldak Plat dak Mansardedak 

Tentdak Schilddak 

Start 
Mogelijkheden 

per type dak 
Type paneel 

Vergunning 

aanvragen 

Welk type dak heeft het gebouw? 



 

Uitkomst: 
 

U woont in een monument met een zadeldak. Voordat u panelen op uw dak plaatst moet u een 

omgevingsvergunning aanvragen.  

 

Hieronder staan de richtlijnen waaraan de panelen moeten voldoen: 
 

• De panelen zijn niet zichtbaar vanaf de openbare ruimte (tot 75 meter). 

• De panelen worden onder dezelfde hellingshoek als het dakvlak geplaatst. 

• De panelen worden bovenop de bestaande dakbedekking geplaatst. 

• De panelen worden aaneengesloten en in een rechthoekig patroon geplaatst. 

• De lange zijde van de panelen wordt per dakvlak steeds in dezelfde richting geplaatst. 

• De panelen worden minstens 1 m vanaf de dakrand  en de nok geplaatst. 

• De panelen worden minstens 50 cm van de goot geplaatst. 

• Er wordt één formaat en één type toegepast. 

• De randen en zichtbare beplating van de panelen worden donker afgewerkt. 

 

 

 

Deze informatie ziet u op de volgende pagina geïllustreerd  
 

 

Meer informatie over de gewenste panelen vindt u hier. 

Meer informatie over hoe u een omgevingsvergunning aanvraagt vindt u hier. 

 

 

Start 
Mogelijkheden 

per type dak 
Type paneel 

Vergunning 

aanvragen 

Naar begin 



 

Toelichting: 

 

In dit voorbeeld kunnen er op het 

achterste deel van het dak 

zonnepanelen (de zwarte strook) 

geplaatst worden. 

 

Het rode gebied geeft geen 

mogelijkheden. Dit komt omdat de 

afstanden tot dakrand en nok 

vrijgehouden moeten worden. 

 

Ook zien we een zichtlijn (de rode 

lijn). Vanaf de openbare ruimte is  in 

dit voorbeeld het voorste gedeelte 

van het dak zichtbaar. 

 

 

 

 
Meer informatie over de gewenste panelen 

vindt u hier. 

 

Meer informatie over hoe u een 

omgevingsvergunning aanvraagt vindt u hier. 

 

 

Start 
Mogelijkheden 

per type dak 
Type paneel 

Vergunning 

aanvragen 



 

Zichtbaarheidscheck 
 

  

Panelen mogen op monumenten en binnen beschermd stadsgezicht niet zichtbaar zijn vanuit de openbare ruimte 

(tot 75m). Om discussie hierover te voorkomen is in de welstandsnota  vastgesteld wat zij verstaan onder 

zichtbaarheid.  

 

Deze zichtbaarheids-check kan u zelf uitvoeren voordat u de vergunning aanvraagt:  

1. Neem een cirkel van 75 meter rond het huis.  

2. Controleer of het dakdeel waar u de panelen wilt plaatsen – binnen de 75m cirkel – vanuit openbare 

ruimte (privé tuinen tellen niet) zichtbaar is. 

3. Kijk hiervoor op een hoogte van 1,80 meter. 

4. Houd geen rekening met zicht-beperkende bomen of struiken.  

5. Is de dakgoot van de buren meer dan 1 meter lager dan uw dakgoot? Dan loopt uw zichtlijn over de 

dakgoot van de buren! 

  

Zichtbaar? Helaas, u zal moeten afzien van de panelen op dit gedeelte van het dak.  

Overweeg zonnepanelen aan te schaffen op een ander gebouw, of stap over op een groene energieleverancier.  

 

 

 

Deze informatie ziet u op de volgende pagina geïllustreerd  

 

 

Start 
Mogelijkheden 

per type dak 
Type paneel 

Vergunning 

aanvragen 

terug 



 

Zichtlijnen: 
 

 

 

 

Start 
Mogelijkheden 

per type dak 
Type paneel 

Vergunning 

aanvragen 

terug 

volgende 



 

Zichtlijnen: 
 

 

 

 

Start 
Mogelijkheden 

per type dak 
Type paneel 

Vergunning 

aanvragen 

terug 



Uitkomst: 
 

U woont in een monument met een plat dak. Voordat u panelen op uw dak plaatst moet u een 

omgevingsvergunning aanvragen.  

 

Hieronder staan de richtlijnen waaraan de panelen moeten voldoen: 
 

• De panelen zijn niet zichtbaar vanuit de openbare ruimte (tot 75 meter). 

• De panelen worden plat of met een lichte helling geplaatst. 

• De afstand tot de dakrand is minstens even ver is als de zonnepanelen hoog zijn. 

• Het hoogste punt steekt maximaal 30 cm boven de dakrand uit. 

• De panelen worden aaneengesloten en in een rechthoekig patroon geplaatst. 

• De lange zijde van de panelen wordt per dakvlak steeds in dezelfde richting geplaatst. 

• De randen en zichtbare beplating van de panelen zijn uitgevoerd in een donkere en doffe kleur. 

 

Bestaat het gebouw uit één bouwlaag dan geldt een aanvullende richtlijn: 

• Vanaf de dakrand die zichtbaar is vanuit de openbare ruimte loopt een denkbeeldige lijn onder een hellingshoek 

van 15 graden waarboven de panelen niet mogen uitsteken. 
 

Deze informatie ziet u op de volgende pagina geïllustreerd  

 

 
Meer informatie over de gewenste panelen vindt u hier. 

Meer informatie over hoe u een omgevingsvergunning aanvraagt vindt u hier. 

 

Start 
Mogelijkheden 

per type dak 
Type paneel 

Vergunning 

aanvragen 

Naar begin 



Start 
Mogelijkheden 

per type dak 
Type paneel 

Vergunning 

aanvragen 

terug 



Uitkomst: 
 

U woont in een monument met mansardekap. Het is niet toegestaan panelen op de onderste dakvlakken aan te 

brengen. Hieronder staan de richtlijnen die gelden voor de bovenste dakvlakken.  

Voordat u panelen op uw dak plaatst moet u een omgevingsvergunning aanvragen.  

 

Hieronder staan de richtlijnen waaraan de panelen moeten voldoen: 
 

• De panelen zijn niet zichtbaar vanaf de openbare ruimte (tot 75 meter). 

• De panelen worden onder dezelfde hellingshoek als het dakvlak geplaatst. 

• Tussen de panelen en het dakvlak wordt maximaal 8cm ruimte vrijgehouden. 

• De panelen worden bovenop de bestaande dakbedekking geplaatst. 

• De panelen worden aaneengesloten en in een rechthoekig patroon geplaatst. 

• De lange zijde van de panelen wordt per dakvlak steeds in dezelfde richting geplaatst. 

• De panelen worden minstens 0,3 m vanaf alle randen van het dakvlak geplaatst. 

• Er wordt één formaat en één type toegepast. 

• De randen en zichtbare beplating van de panelen worden donker afgewerkt. 

 

 Deze informatie ziet u op de volgende pagina geïllustreerd  

 

Let op: is de helling van het dakvlak op uw woning groter dan 15 graden? Neem dan contact op met  

Erfgoed Leiden en Omstreken (info@erfgoedleiden.nl / tel. 071 516 5355). 

 
Meer informatie over de gewenste panelen vindt u hier. 

Meer informatie over hoe u een omgevingsvergunning aanvraagt vindt u hier. 

 
 

 

Start 
Mogelijkheden 

per type dak 
Type paneel 

Vergunning 

aanvragen 

Naar begin 



 

 

 

 

Toelichting: 

 

De panelen zijn 30cm van de nok, de 

zijkanten en het onderste dak 

geplaatst.  

 

De ruimte tussen de panelen en het 

dak is max 8 cm. 

 

De hellingshoek van het bovenste 

dakvlak is 15 graden. 
 

 

 
Meer informatie over de gewenste panelen 

vindt u hier. 

 

Meer informatie over hoe u een 

omgevingsvergunning aanvraagt vindt u hier. 

 

 

Start 
Mogelijkheden 

per type dak 
Type paneel 

Vergunning 

aanvragen 

terug 



 

Uitkomst: 
 

U woont in een monument met een tentdak. Voordat u panelen op uw dak plaatst moet u een omgevingsvergunning 

aanvragen.  

 

Hieronder staan de richtlijnen waaraan de panelen moeten voldoen: 
 

• De panelen zijn niet zichtbaar vanaf de openbare ruimte (tot 75 meter). 

• De panelen worden onder dezelfde hellingshoek als het dakvlak geplaatst. 

• De panelen worden aaneengesloten en in een rechthoekig patroon geplaatst. 

• De lange zijde van de panelen wordt per dakvlak steeds in dezelfde richting geplaatst. 

• De panelen worden minstens 1 m vanaf de dakranden en de nok geplaatst. 

• De panelen worden minstens 50 cm van de goot geplaatst. 

• Er wordt één formaat en één type toegepast. 

• De randen en zichtbare beplating van de panelen worden donker afgewerkt. 

 

Deze informatie ziet u op de volgende pagina geïllustreerd  

 

 

 
Meer informatie over de gewenste panelen vindt u hier. 

Meer informatie over hoe u een omgevingsvergunning aanvraagt vindt u hier. 

 

 

 

Start 
Mogelijkheden 

per type dak 
Type paneel 

Vergunning 

aanvragen 

Naar begin 



 

Toelichting: 

 

In dit voorbeeld kunnen er op het 

achterste delen van de dakvlakken 

zonnepanelen (de zwarte strook) 

geplaatst worden. 

 

Het rode gebied geeft geen 

mogelijkheden. Dit komt omdat de 

afstanden tot dakrand en nok 

vrijgehouden moeten worden. 

 

Ook zien we een zichtlijn (de rode 

lijn). Vanaf de openbare ruimte is  in 

dit voorbeeld het voorste gedeelte 

van het dak zichtbaar. 

 
Meer informatie over de gewenste panelen 

vindt u hier. 

 

Meer informatie over hoe u een 

omgevingsvergunning aanvraagt vindt u hier. 

 

 

 

Start 
Mogelijkheden 

per type dak 
Type paneel 

Vergunning 

aanvragen 

terug 



 

Uitkomst: 
 

U woont in een monument met een schilddak. Voordat u panelen op uw dak plaatst moet u een 

omgevingsvergunning aanvragen.  

 

Hieronder staan de richtlijnen waaraan de panelen moeten voldoen: 
 

• De panelen zijn niet zichtbaar vanaf de openbare ruimte (tot 75 meter). 

• De panelen worden onder dezelfde hellingshoek als het dakvlak geplaatst. 

• De panelen worden aaneengesloten en in een rechthoekig patroon geplaatst. 

• De lange zijde van de panelen wordt per dakvlak steeds in dezelfde richting geplaatst. 

• De panelen worden minstens 1 m vanaf de dakranden  en de nok geplaatst. 

• De panelen worden minstens 50 cm van de goot geplaatst. 

• Er wordt één formaat en één type toegepast. 

• De randen en zichtbare beplating van de panelen worden donker afgewerkt. 

 

Deze informatie ziet u op de volgende pagina geïllustreerd  

 

 
Meer informatie over de gewenste panelen vindt u hier. 

Meer informatie over hoe u een omgevingsvergunning aanvraagt vindt u hier. 

 
 

 

Start 
Mogelijkheden 

per type dak 
Type paneel 

Vergunning 

aanvragen 

Naar begin 



 

Toelichting: 

 

In dit voorbeeld kunnen er op het 

achterste delen van de dakvlakken 

zonnepanelen (de zwarte strook) 

geplaatst worden. 

 

Het rode gebied geeft geen 

mogelijkheden. Dit komt omdat de 

afstanden tot dakrand en nok 

vrijgehouden moeten worden. 

 

Ook zien we een zichtlijn (de rode 

lijn). Vanaf de openbare ruimte is  in 

dit voorbeeld het voorste gedeelte 

van het dak zichtbaar. 

 
 

Meer informatie over de gewenste panelen 

vindt u hier. 

 

Meer informatie over hoe u een 

omgevingsvergunning aanvraagt vindt u hier. 

 

 

Start 
Mogelijkheden 

per type dak 
Type paneel 

Vergunning 

aanvragen 

terug 



 

Uitkomst: 
 

 

U wilt panelen plaatsen op een monument. Dit betekent dat u een vergunning aan moet vragen. 

Meer informatie over hoe u een omgevingsvergunning aanvraagt vindt u hier. 

 

Aan welke richtlijnen u moet voldoen om de vergunning te krijgen kunnen wij niet opsommen omdat het monument 

geen standaard-dak heeft. 

 

Neem contact op met Erfgoed Leiden en Omstreken. Zij kunnen u vertellen wat de mogelijkheden voor uw gebouw 

zijn. (info@erfgoedleiden.nl / tel. 071 516 5355) 

 

 

 

 

 
Meer informatie over de gewenste panelen vindt u hier. 

 
 

 

Start 
Mogelijkheden 

per type dak 
Type paneel 

Vergunning 

aanvragen 

Naar begin 



Staat het gebouw in beschermd stadsgezicht? 
 

 

Ja 

 

Nee 

 
Niet zeker? Leiden kent twee beschermd stadsgezichten: de binnenstad en de zuidelijke schil. Gedetailleerde 

kaarten vindt u hier:  

https://www.erfgoedleiden.nl/bouwen/vergunningen/beschermd-stadsgezicht. 

 

 

Start 
Mogelijkheden 

per type dak 
Type paneel 

Vergunning 

aanvragen 

https://www.erfgoedleiden.nl/bouwen/vergunningen/beschermd-stadsgezicht
https://www.erfgoedleiden.nl/bouwen/vergunningen/beschermd-stadsgezicht
https://www.erfgoedleiden.nl/bouwen/vergunningen/beschermd-stadsgezicht
https://www.erfgoedleiden.nl/bouwen/vergunningen/beschermd-stadsgezicht


Betreft het een hoekpand? 
 

 

Ja 

 

Nee 

 

 

Start 
Mogelijkheden 

per type dak 
Type paneel 

Vergunning 

aanvragen 



Uitkomst: 

 
U wilt op in een hoekpand in beschermd stadsgezicht panelen aanbrengen.  

 

Zit uw voordeur in de gevel die evenwijdig loopt aan de straat? Klik dan hier. 

 

 

Voor hoekpanden waar de voordeur in een andere gevel zit zijn geen standaardrichtlijnen. Dit heeft te maken met 

het bestemmingsplan en de positie van uw voordeur.  

 

Neem contact op met Erfgoed Leiden en Omstreken. Zij vertellen u graag wat de mogelijkheden voor uw gebouw 

zijn. (info@erfgoedleiden.nl / tel. 071 516 5355) 

 

 

 

 

 

 
Meer informatie over de gewenste panelen vindt u hier. 

Meer informatie over hoe u een omgevingsvergunning aanvraagt vindt u hier 

Start 
Mogelijkheden 

per type dak 
Type paneel 

Vergunning 

aanvragen 

Naar begin 



Welk type dak heeft het gebouw? 
 

 

 

 

Zadeldak Plat dak Mansardedak 

Tentdak Schilddak 

Start 
Mogelijkheden 

per type dak 
Type paneel 

Vergunning 

aanvragen 

Ander daktype 

 

 

 

 



Hoe is het zadeldak georiënteerd? 
 

 

 

 

Haaks op de straat Evenwijdig met de straat 

Start 
Mogelijkheden 

per type dak 
Type paneel 

Vergunning 

aanvragen 



 

Uitkomst: 
 

Het gebouw waar u panelen op wilt plaatsen staat in beschermd stadsgezicht. Het zadeldak is haaks op de straat 

georiënteerd. Voordat u panelen op uw dak plaatst moet u een omgevingsvergunning aanvragen.  

 

Hieronder staan de richtlijnen waaraan de panelen moeten voldoen: 
 

• De panelen zijn niet zichtbaar vanaf de openbare ruimte (tot 75 meter). 

• De panelen worden onder dezelfde hellingshoek als het dakvlak geplaatst. 

• De panelen worden aaneengesloten en in een rechthoekig patroon geplaatst. 

• De lange zijde van de panelen wordt per dakvlak steeds in dezelfde richting geplaatst. 

• De panelen worden minstens 1 m vanaf de dakrand  en de nok geplaatst. 

• De panelen worden minstens 50 cm van de goot geplaatst. 

• Er wordt één formaat en één type toegepast. 

• De randen en zichtbare beplating van de panelen worden donker afgewerkt. 

 

Deze informatie ziet u op de volgende pagina geïllustreerd  

 

 
 

 

Meer informatie over de gewenste panelen vindt u hier. 

Meer informatie over hoe u een omgevingsvergunning aanvraagt vindt u hier. 

 
 

 

Terug naar oriëntatie 

Start 
Mogelijkheden 

per type dak 
Type paneel 

Vergunning 

aanvragen 

Naar begin 



 

Toelichting: 

 

In dit voorbeeld kunnen er op het 

achterste delen van de dakvlakken 

zonnepanelen (de zwarte strook) 

geplaatst worden. 

 

Het rode gebied geeft geen 

mogelijkheden. Dit komt omdat de 

afstanden tot dakrand en nok 

vrijgehouden moeten worden. 

 

Ook zien we een zichtlijn (de rode 

lijn). Vanaf de openbare ruimte is  in 

dit voorbeeld het voorste gedeelte 

van het dak zichtbaar. 

 

 

Meer informatie over de gewenste panelen 

vindt u hier. 

 

Meer informatie over hoe u een 

omgevingsvergunning aanvraagt vindt u hier. 

 

 

Start 
Mogelijkheden 

per type dak 
Type paneel 

Vergunning 

aanvragen 

terug 



 

 

Uitkomst: 
 

Het gebouw waar u panelen op wilt plaatsen staat in beschermd stadsgezicht. Het zadeldak is evenwijdig aan de 

straat georiënteerd.  

 

 

Het aanbrengen van panelen op het voordakvlak is niet toegestaan vanwege de zichtbaarheid hiervan vanaf de 

openbare ruimte. Op het achterdakvlak is zijn de panelen wel toegestaan.  

 

U hoeft voor het plaatsen van panelen op het achterste dakvlak geen vergunning aan te vragen als de panelen: 

•    direct op het dak worden geplaatst en niet over de randen uitsteken, 

•    een geheel vormen met de overige installaties zoals accu's of opslagboilers. 

 

 

Tip: Op dakkapellen zijn vaak wel mogelijkheden op het voordakvlak! Meer informatie op de volgende pagina.  

 

 

 

 
Meer informatie over de gewenste panelen vindt u hier. 

Meer informatie over hoe u een omgevingsvergunning aanvraagt vindt u hier. 

 

Start 
Mogelijkheden 

per type dak 
Type paneel 

Vergunning 

aanvragen 

Naar begin 



 

Uitkomst: 
 

 

Voordat u panelen op uw dakkapel plaatst, moet u een omgevingsvergunning aanvragen.  

 

Hieronder staan de richtlijnen waaraan de panelen moeten voldoen: 

 

• De panelen worden horizontaal geplaatst of in een helling oplopend richting het hellend dak. 

• De panelen worden aaneengesloten geplaatst, evenwijdig aan de dakrand. 

• De lange zijde van de panelen wordt per dakvlak steeds in dezelfde richting geplaatst. 

• De afstand tot de rand van de dakkapel is minimaal gelijk aan de hoogte van het zonnepaneel gemeten boven de 

dakkapelrand uit. 

• Het hoogste punt steekt maximaal 30 cm boven de dakrand uit. 

• Er wordt één formaat en één type toegepast. 

• De randen en zichtbare beplating van de panelen worden donker afgewerkt. 

 

Deze informatie ziet u op de volgende pagina geïllustreerd  

 

 

 

 
Meer informatie over de gewenste panelen vindt u hier. 

Meer informatie over hoe u een omgevingsvergunning aanvraagt vindt u hier. 

 

Start 
Mogelijkheden 

per type dak 
Type paneel 

Vergunning 

aanvragen 

Naar begin 

terug 



 

 

 

 

Toelichting: 

 

In dit voorbeeld ligt het paneel op een 

lichte helling. 

 

De hoogte van het paneel wordt 

bepaald door de afstand tot de rand 

(h1=h1, h2=h2).  

 

De maximale hoogte boven de 

dakrand is 30 cm. 

 

 

 
Meer informatie over de gewenste panelen 

vindt u hier. 

 

Meer informatie over hoe u een 

omgevingsvergunning aanvraagt vindt u hier. 

 

 

Start 
Mogelijkheden 

per type dak 
Type paneel 

Vergunning 

aanvragen 

terug 



 

Uitkomst: 
 

Het gebouw waar u panelen op wilt plaatsen staat in beschermd stadsgezicht en heeft een plat dak. Voordat u 

panelen op het dak plaatst moet u een omgevingsvergunning aanvragen.  

 

Hieronder staan de richtlijnen waaraan de panelen moeten voldoen: 
 

• De panelen zijn niet zichtbaar vanuit de openbare ruimte (tot 75 meter). 

• De panelen worden plat of met een lichte helling geplaatst. 

• De afstand tot de dakrand is minstens even ver is als de zonnepanelen hoog zijn. 

• Het hoogste punt steekt maximaal 30 cm boven de dakrand uit. 

• De panelen worden aaneengesloten en in een rechthoekig patroon geplaatst. 

• De lange zijde van de panelen wordt per dakvlak steeds in dezelfde richting geplaatst. 

• De randen en zichtbare beplating van de panelen zijn uitgevoerd in een donkere en doffe kleur. 

 

Bestaat het gebouw uit één bouwlaag dan geldt een aanvullende richtlijn: 

• Vanaf de dakrand die zichtbaar is vanuit de openbare ruimte loopt een denkbeeldige lijn onder een hellingshoek 

van 15 graden waarboven de panelen niet mogen uitsteken. 
 

Deze informatie ziet u op de volgende pagina geïllustreerd  
 

Meer informatie over de gewenste panelen vindt u hier. 

Meer informatie over hoe u een omgevingsvergunning aanvraagt vindt u hier. 

 

 

Start 
Mogelijkheden 

per type dak 
Type paneel 

Vergunning 

aanvragen 

Naar begin 



Start 
Mogelijkheden 

per type dak 
Type paneel 

Vergunning 

aanvragen 

terug 



 

Zichtlijnen: 
 

 

Panelen mogen op monumenten en binnen beschermd stadsgezicht niet zichtbaar zijn vanaf de openbare ruimte 

(tot 75m). Om discussie hierover te voorkomen heeft de gemeente Leiden vastgesteld wat zij verstaan onder 

zichtbaarheid.  

 

Deze zichtbaarheids-check kan u zelf uitvoeren voordat u de vergunning aanvraagt:  

1. Neem een cirkel van 75 meter rond het huis.  

2. Controleer of het dakdeel waar u de panelen wilt plaatsen – binnen de 75m cirkel– vanuit openbare ruimte 

(privé tuinen tellen niet) zichtbaar is. 

3. Kijk hiervoor op een hoogte van 1,80 meter. 

4. Houd geen rekening met zicht-beperkende bomen of struiken. 

5. Is de dakgoot van de buren meer dan 1 meter lager dan uw dakgoot? Dan loopt uw zichtlijn over de dakgoot 

van de buren! 

 

 Zichtbaar? Helaas, u zal moeten afzien van de panelen op die locatie.  

Overweeg zonnepanelen aan te schaffen op een ander gebouw, of stap over op een groene energieleverancier.  

 

 

Deze informatie ziet u op de volgende pagina geïllustreerd  
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Zichtlijnen: 
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Zichtlijnen: 
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Hoe is het mansardedak georiënteerd? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haaks op de straat Evenwijdig met de straat 
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Uitkomst: 
 

Het gebouw waar u panelen op wilt plaatsen staat in beschermd stadsgezicht. Het mansardedak is haaks op de 

straat georiënteerd. Het is niet toegestaan panelen op de onderste dakvlakken aan te brengen. Hieronder staan de 

richtlijnen die gelden voor de bovenste dakvlakken. Voordat u panelen op uw dak plaatst moet u een 

omgevingsvergunning aanvragen.  

 

Hieronder staan de richtlijnen waaraan de panelen moeten voldoen: 
 

• De panelen zijn niet zichtbaar vanaf de openbare ruimte (tot 75 meter). 

• De panelen worden onder dezelfde hellingshoek als het dakvlak geplaatst. 

• Tussen de panelen en het dakvlak wordt maximaal 8cm ruimte vrijgehouden. 

• De panelen worden bovenop de bestaande dakbedekking geplaatst. 

• De panelen worden aaneengesloten en in een rechthoekig patroon geplaatst. 

• De lange zijde van de panelen wordt per dakvlak steeds in dezelfde richting geplaatst. 

• De panelen worden minstens 0,3 m vanaf alle randen van het dakvlak geplaatst. 

• Er wordt één formaat en één type toegepast. 

• De randen en zichtbare beplating van de panelen worden donker afgewerkt. 

 

Deze informatie ziet u op de volgende pagina geïllustreerd  

 

 

Let op: is de helling van het dakvlak op uw woning groter dan 15 graden? Neem dan contact op  

met Erfgoed Leiden en Omstreken (info@erfgoedleiden.nl / tel. 071 516 5355). 

 
Meer informatie over de gewenste panelen vindt u hier. 

Meer informatie over hoe u een omgevingsvergunning aanvraagt vindt u hier. 
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Toelichting: 

 

De panelen zijn 30cm van de nok, de 

zijkanten en het onderste dak 

geplaatst.  

 

De ruimte tussen de panelen en het 

dak is max 8 cm. 

 

De hellingshoek van het bovenste 

dakvlak is 15 graden. 
 

 

 

 

Meer informatie over de gewenste panelen 

vindt u hier. 

 

Meer informatie over hoe u een 

omgevingsvergunning aanvraagt vindt u hier. 

 

 

terug 



 

Uitkomst: 
 

Het gebouw waar u panelen op wilt plaatsen staat in beschermd stadsgezicht. Het mansardedak is evenwijdig 

aan de straat georiënteerd. Het is niet toegestaan panelen op de onderste dakvlakken aan te brengen. 

 

Voor het aanbrengen van panelen op de bovenste dakvlakken gelden de richtlijnen op de volgende pagina. 

 

U hoeft voor het plaatsen van panelen op het achterste dakvlak geen vergunning aan te vragen als de panelen: 

• direct op het dak worden geplaatst en niet over de randen uitsteken 

• een geheel vormen met de overige installaties zoals accu's of opslagboilers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Meer informatie over de gewenste panelen vindt u hier. 

Meer informatie over hoe u een omgevingsvergunning aanvraagt vindt u hier. 
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Uitkomst: 
 

Het gebouw waar u panelen op wilt plaatsen staat in beschermd stadsgezicht. Het mansardedak is evenwijdig aan 

de straat georiënteerd. Hieronder staan de richtlijnen waaraan de panelen op het bovenste dakvlak moeten voldoen. 

Voordat u panelen op uw dak plaatst moet u een omgevingsvergunning aanvragen.  

 

• De panelen zijn niet zichtbaar vanaf de openbare ruimte (tot 75 meter). 

• De panelen worden onder dezelfde hellingshoek als het dakvlak geplaatst. 

• Tussen de panelen en het dakvlak wordt maximaal 8cm ruimte vrijgehouden. 

• De panelen worden bovenop de bestaande dakbedekking geplaatst. 

• De panelen worden aaneengesloten en in een rechthoekig patroon geplaatst. 

• De lange zijde van de panelen wordt per dakvlak steeds in dezelfde richting geplaatst. 

• De panelen worden minstens 0,3 m vanaf alle randen van het dakvlak geplaatst. 

• Er wordt één formaat en één type toegepast. 

• De randen en zichtbare beplating van de panelen worden donker afgewerkt. 

 

Deze informatie ziet u op de volgende pagina geïllustreerd  

 

 

Let op: is de helling van het dakvlak op uw woning groter dan 15 graden? Neem dan contact op  

met Erfgoed Leiden en Omstreken (info@erfgoedleiden.nl / tel. 071 516 5355). 

 
Meer informatie over de gewenste panelen vindt u hier. 

Meer informatie over hoe u een omgevingsvergunning aanvraagt vindt u hier. 
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Toelichting: 

 

De panelen zijn 30cm van de nok, de 

zijkanten en het onderste dak 

geplaatst.  

 

De ruimte tussen de panelen en het 

dak is max 8 cm. 

 

De hellingshoek van het bovenste 

dakvlak is 15 graden. 
 

 

 

 

Meer informatie over de gewenste panelen 

vindt u hier. 

 

Meer informatie over hoe u een 

omgevingsvergunning aanvraagt vindt u hier. 

 

 

terug 



Uitkomst: 
 

Het gebouw waar u panelen op wilt plaatsen staat in beschermd stadsgezicht en heeft een tentdak. Het aanbrengen 

van panelen op het voordakvlak is niet toegestaan vanwege de zichtbaarheid hiervan vanaf de openbare ruimte. 

Op het achterdakvlak is zijn de panelen wel toegestaan.  

 

U hoeft voor het plaatsen van panelen op het achterste dakvlak geen vergunning aan te vragen als de panelen: 

• direct op het dak worden geplaatst en niet over de randen uitsteken, 

• een geheel vormen met de overige installaties zoals accu's of opslagboilers. 

 

Als u panelen op het de andere dakvlakken wilt plaatsen moet u wel een omgevingsvergunning aanvragen. 

Hieronder staan de richtlijnen waaraan de panelen moeten voldoen: 

• De panelen zijn niet zichtbaar vanaf de openbare ruimte (tot 75 meter). 

• De panelen worden onder dezelfde hellingshoek als het dakvlak geplaatst. 

• De panelen worden aaneengesloten en in een rechthoekig patroon geplaatst. 

• De lange zijde van de panelen wordt per dakvlak steeds in dezelfde richting geplaatst. 

• De panelen worden minstens 1 m vanaf de dakranden en de nok geplaatst. 

• De panelen worden minstens 50 cm van de goot geplaatst. 

• Er wordt één formaat en één type toegepast. 

• De randen en zichtbare beplating van de panelen worden donker afgewerkt. 

 

Deze informatie ziet u op de volgende pagina geïllustreerd  
 

 

Meer informatie over de gewenste panelen vindt u hier. 

Meer informatie over hoe u een omgevingsvergunning aanvraagt vindt u hier. 
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Toelichting: 

 

In dit voorbeeld kunnen er op het 

achterste delen van de dakvlakken 

zonnepanelen (de zwarte strook) 

geplaatst worden. 

 

Het rode gebied geeft geen 

mogelijkheden. Dit komt omdat de 

afstanden tot dakrand en nok 

vrijgehouden moeten worden. 

 

Ook zien we een zichtlijn (de rode 

lijn). Vanaf de openbare ruimte is  in 

dit voorbeeld het voorste gedeelte 

van het dak zichtbaar. 

 
 

 
Meer informatie over de gewenste panelen 

vindt u hier. 

 

Meer informatie over hoe u een 

omgevingsvergunning aanvraagt vindt u hier. 
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Hoe is het schilddak georiënteerd? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haaks op de straat Evenwijdig met de straat 
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Uitkomst: 
 

Het gebouw waar u panelen op wilt plaatsen staat in beschermd stadsgezicht. Het schilddak is haaks op de straat 

georiënteerd. Voordat u panelen op het dak plaatst moet u een omgevingsvergunning aanvragen.  

 

Hieronder staan de richtlijnen waaraan de panelen moeten voldoen: 
 

• De panelen zijn niet zichtbaar vanaf de openbare ruimte (tot 75 meter). 

• De panelen worden onder dezelfde hellingshoek als het dakvlak geplaatst. 

• De panelen worden aaneengesloten en in een rechthoekig patroon geplaatst. 

• De lange zijde van de panelen wordt per dakvlak steeds in dezelfde richting geplaatst. 

• De panelen worden minstens 1 m vanaf de dakrand  en de nok geplaatst. 

• De panelen worden minstens 50 cm van de goot geplaatst. 

• Er wordt één formaat en één type toegepast. 

• De randen en zichtbare beplating van de panelen worden donker afgewerkt. 

 

Deze informatie ziet u op de volgende pagina geïllustreerd  

 

Tip: Op dakkapellen zijn vaak mogelijkheden! Meer informatie op de volgende pagina. 
 

 

Meer informatie over de gewenste panelen vindt u hier. 

Meer informatie over hoe u een omgevingsvergunning aanvraagt vindt u hier. 
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Toelichting: 

 

In dit voorbeeld kunnen er op het 

achterste delen van de dakvlakken 

zonnepanelen (de zwarte strook) 

geplaatst worden. 

 

Het rode gebied geeft geen 

mogelijkheden. Dit komt omdat de 

afstanden tot dakrand en nok 

vrijgehouden moeten worden. 

 

Ook zien we een zichtlijn (de rode 

lijn). Vanaf de openbare ruimte is  in 

dit voorbeeld het voorste gedeelte 

van het dak zichtbaar. 
 

 

Meer informatie over de gewenste panelen 

vindt u hier. 

 

Meer informatie over hoe u een 

omgevingsvergunning aanvraagt vindt u hier. 

 

 

terug 



Uitkomst: 
 

Het gebouw waar u panelen op wilt plaatsen staat in beschermd stadsgezicht. Het schilddak is evenwijdig aan de 

straat georiënteerd. Het aanbrengen van panelen op het voordakvlak is niet toegestaan vanwege de zichtbaarheid 

hiervan vanaf de openbare ruimte. Op het achterdakvlak is zijn de panelen wel toegestaan.  

 

U hoeft voor het plaatsen van panelen op het achterste dakvlak geen vergunning aan te vragen als de panelen: 

• direct op het dak worden geplaatst en niet over de randen uitsteken 

• een geheel vormen met de overige installaties zoals accu's of opslagboilers. 

 

Als u panelen op een van de andere dakvlak wilt plaatsen moet u een omgevingsvergunning aanvragen. 

Hieronder staan de richtlijnen waaraan de panelen moeten voldoen: 

• De panelen zijn niet zichtbaar vanaf de openbare ruimte (tot 75 meter). 

• De panelen worden onder dezelfde hellingshoek als het dakvlak geplaatst. 

• De panelen worden aaneengesloten en in een rechthoekig patroon geplaatst. 

• De lange zijde van de panelen wordt per dakvlak steeds in dezelfde richting geplaatst. 

• De panelen worden minstens 1 m vanaf de dakrand  en de nok geplaatst. 

• De panelen worden minstens 50 cm van de goot geplaatst. 

• Er wordt één formaat en één type toegepast. 

• De randen en zichtbare beplating van de panelen worden donker afgewerkt. 

 

Deze informatie ziet u op de volgende pagina geïllustreerd  

 

Tip: Op dakkapellen zijn vaak mogelijkheden! Meer informatie op de volgende pagina. 
 

Meer informatie over de gewenste panelen vindt u hier. 

Meer informatie over hoe u een omgevingsvergunning aanvraagt vindt u hier. 
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Toelichting: 

 

In dit voorbeeld kunnen er op het 

achterste delen van de dakvlakken 

zonnepanelen (de zwarte strook) 

geplaatst worden. 

 

Het rode gebied geeft geen 

mogelijkheden. Dit komt omdat de 

afstanden tot dakrand en nok 

vrijgehouden moeten worden. 

 

Ook zien we een zichtlijn (de rode 

lijn). Vanaf de openbare ruimte is  in 

dit voorbeeld het voorste gedeelte 

van het dak zichtbaar. 
 

 

Meer informatie over de gewenste panelen 

vindt u hier. 

 

Meer informatie over hoe u een 

omgevingsvergunning aanvraagt vindt u hier. 

 

 

terug 



 

Uitkomst: 

 
 

U wilt panelen plaatsen op een gebouw binnen beschermd stadsgezicht.  

 

Aan welke richtlijnen de zonnepanelen op de voor- en zijdakvlakken moeten voldoen kunnen wij niet opsommen 

omdat het gebouw geen standaard-dak heeft. Voor het aanbrengen van panelen op uw dak heeft u een 

omgevingsvergunning nodig. Neem contact op met Erfgoed Leiden en Omstreken. Zij kunnen u vertellen wat de 

mogelijkheden voor uw gebouw zijn. (info@erfgoedleiden.nl / tel. 071 516 5355) 

 

 

U hoeft voor het plaatsen van panelen op het achterste dakvlak geen vergunning aan te vragen als de panelen:  

•    direct op het dak worden geplaatst en niet over de randen uitsteken,  

•    een geheel vormen met de overige installaties zoals accu's of opslagboilers.  

 

 

 

 
Meer informatie over de gewenste panelen vindt u hier. 

Meer informatie over hoe u een omgevingsvergunning aanvraagt vindt u hier. 
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Zonnepanelen kiezen 
 

Zonnepanelen zijn er in veel soorten en maten. Let bij uw koop op de volgende punten: 

 

• Kies voor een donker, dof uitgewerkte variant (voorbeeld). 

• Panelen uit verre landen zijn niet altijd  duurzaam geproduceerd. Bovendien maakten zij een lange reis op 

vervuilende schepen. Let hier extra op en kies bijvoorbeeld voor regionaal geproduceerde panelen. 

• Kies voor kwaliteit. Ook bij zonnepanelen geldt goedkoop is vaak duurkoop. 

• Heeft u geen monument, of een dak met historisch verantwoorde pannen? Dan kunnen zonnedakpannen 

interessant zijn.  

• Wilt u zonnecollectoren en zonnepanelen combineren? Kies dan voor een gecombineerde panelen. 

• Ook voor zonnecollectoren zijn vele varianten op de markt. Kies een collector die bij uw gebouw past en 

aansluit op de panelen in de omgeving. 

 

Tips: 

• Veel schaduw op het dak? Kies dan voor panelen met eigen omvormers. Zo verliest u minder wanneer 

één paneel in de schaduw ligt. 

• Liggen de panelen op verschillende dakvlakken of heb je last van een deel schaduw op het dak? Gebruik 

dan een ‘power optimizer’  om te zorgen dat de opbrengst van de installatie niet bepaald wordt door het 

paneel met de minste zon. Informeer hier naar bij uw installateur. 

• Kan het paneel niet optimaal op de zon worden gericht? Kies dan speciale panelen die geschikt zijn voor 

niet-direct (diffuus) zonlicht. 
 

 

 

Meer informatie over hoe u een omgevingsvergunning aanvraagt vindt u hier. 

Terug naar het begin  
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Stappenplan omgevingsvergunning 

 

 
 

Een aanvraag kunt u indienen via de landelijke website omgevingsloket online  (www.omgevingsloket.nl). Op de website 

krijgt u een aantal vragen waarmee een aanvraagformulier wordt samengesteld. Nadat u deze heeft ingevuld, moet u een 

aantal bijlages meesturen met de aanvraag.  

 

Uit deze bijlagen moet het volgende duidelijk worden over de panelen: 

• Op welk gebouw de panelen worden aangebracht. 

• Op welk dak en waar op het dak de panelen worden aangebracht. 

• Hoe ze worden bevestigd.  

• Onder welke hellingshoek ze worden geplaatst. 

• De hoogte van het hoogste punt van de panelen ten opzichte van de dakrand. 

• De afstand tot de verschillende dakranden en bijvoorbeeld dakramen. 

• De afstand tussen de panelen en de onderliggende dakbedekking. 

• Het aantal, het type, de afmetingen en de kleur van de panelen. 

• Hoe de kabels lopen en waar de omvormer/boiler wordt geplaatst. 

 

U kunt hier oude bouwtekeningen van de woning voor gebruiken of goede (lucht)foto’s of de offerte van de zonnepanelen 

leverancier en bijvoorbeeld de folder van de zonnepanelenfabrikant. 
 

 

 

aanvragen ontvankelijkheid toetsing besluit 
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Stappenplan omgevingsvergunning 

 

  

 
De landelijke website stuurt uw aanvraag automatisch door naar de gemeente Leiden. Nu volgt de ‘ontvankelijkheidstoets’. 

In deze fase kijkt de gemeente of het aanvraagformulier goed is ingevuld, of alle benodigde gegevens aanwezig zijn en het 

duidelijk is wat er wordt aangevraagd.  

 

Als de aanvraag niet compleet is stuurt de gemeente een brief om de aanvraag aan te vullen. In deze brief geeft de 

gemeente aan welke gegevens nog nodig zijn om de aanvraag te kunnen beoordelen. Als u daar niet op reageert wordt de 

aanvraag ‘niet ontvankelijk ‘ verklaard.  

 

Niet ontvankelijk betekent niet dat u geen vergunning kan krijgen! Het betekent dat er niet genoeg gegevens waren om de 

aanvraag te beoordelen.  

aanvragen ontvankelijkheid toetsing besluit 
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Als de aanvraag compleet is (ontvankelijk) volgt de toetsing. In deze fase wordt de aanvraag inhoudelijk bekeken.  

 

Er wordt gekeken of de panelen voldoen aan de regels vanuit het bestemmingsplan. Dit is bij panelen die vlak op het dak 

liggen meestal het geval.  

 

En uw aanvraag wordt door de monumenten- en welstandscommissie bekeken. Zij toetsen of de panelen voldoen aan de 

richtlijnen uit de welstandsnota. In deze nota staan de richtlijnen voor panelen per type gebouw omgeschreven. Deze 

richtlijnen heeft u – voor uw situatie – eerder in deze zonnepanelenchecker voorbij zien komen. 

 

Mocht het voorkomen dat de aanvraag niet helemaal voldoet aan de regels en richtlijnen en is dit aanpasbaar dan neemt 

de gemeente contact met u op om de aanvraag aan te passen zodat de panelen voldoen aan deze regels en richtlijnen. 

aanvragen ontvankelijkheid toetsing besluit 
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Is de vergunningaanvraag compleet en getoetst? Dan neemt de gemeente een besluit. Als de panelen voldoen aan de 

regels en richtlijnen dan krijgt u een vergunning. Voldoen de panelen niet aan de regels en richtlijnen en zijn er geen 

mogelijkheden om met een kleine aanpassing aan deze regels te voldoen dan krijgt u een weigering. 

 

Dit besluit wordt in de meeste gevallen binnen acht weken genomen nadat de aanvraag is ingediend. Mocht het plan 

moeten worden aangepast dan kan het zes weken langer duren. 

 

Let op: wacht bij monumenten als u een vergunning heeft gekregen zes weken met het plaatsen van de panelen. Er mag in 

deze periode bezwaar worden gemaakt tegen het besluit.  Bij niet monumenten kunt u wel meteen aan de slag. 

 

 

 
Ter info: het behandelen van een aanvraag  voor een vergunning  bij de overheid kost normaal gesproken geld, ookwel leges genoemd. Er is  in de 

gemeente Leiden besloten geen leges te vragen voor aanvragen die gaan over zonnepanelen. 
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