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De vragen van uw  fractie luiden: 
1. Welke regelgeving en daarbij horende norm geldt er in onze gemeente met betrekking tot plaatsing en 
het gebruik van warmtepompen?  
2. Welke oplossingsmogelijkheden zijn er voor onze inwoners als zij te maken krijgen met geluidsoverlast 
door warmtepompen die buiten de geldende norm valt?  
3. Welke oplossingsmogelijkheden zijn er voor onze inwoners als zij te maken krijgen met geluidsoverlast 
die wel binnen de geldende norm kan liggen maar dat andere effecten storend zijn? (Trilling, toonhoogte, 
etc.).  
 
 
 
Ons antwoord 

1. Wanneer het gaat om een particuliere woning is geen sprake van een inrichting en daarom is de 
milieuregelgeving niet van toepassing. Per 1 april 2021 komen er naar verwachting op grond van 
het Bouwbesluit nieuwe regels die van toepassing zijn op warmtepompen die na 1 april zijn 
aangeschaft. Tot die tijd geldt wat er in de APV staat. 

 
In hoofdstuk 4 de APV van onze gemeente staat, 
 
“Artikel 4:6 Overige geluidhinder 
1. Het is verboden buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer of van het Besluit op een 
zodanige wijze toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen te verrichten dat voor 
een omwonende of voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt.” 
 
Vanwege het ontbreken van een duidelijke norm wordt vaak aangesloten bij de norm uit het 
Activiteitenbesluit.  
Een geluidsonderzoek wordt getoetst aan de geluidsnorm uit het Activiteitenbesluit. 50 dB(A) overdag 
(07.00 – 19.00 uur), 45 dB(A) in de avond (19.00-23.00 uur)en 40 dB(A)  in de nachtperiode (23.00-07.00 
uur) op de gevel van de betreffende woning. 
 

2. De eerste stap zou altijd moeten zijn dat men met de buren in gesprek gaat over de ervaren 
overlast. Het mooiste is als men met elkaar tot een oplossing komt. Bijvoorbeeld verplaatsen van 
de geluidsbron, het plaatsen van een bekasting etc. Mocht dat niet lukken dan kan men zich 
uiteraard tot ons wenden. NB: Wanneer de warmtepomp binnen de bovenstaande geluidnormen 
valt heeft de gemeente geen grondslag voor handhaving. Daarmee is eventuele overlast ook een 
zaak tussen buren. We bieden met enige regelmaat aan om een mediation-traject met elkaar te 
doorlopen. Bijvoorbeeld bij ontvangen bezwaarschriften of verzoeken om handhaving. Maar als 
het om een zuiver privaatrechtelijke aangelegenheid is hiervoor geen plaats voor een 
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gemeentelijke inmenging. 
 

3. Zoals we hierboven al aangeven is het het beste als betrokkenen in onderling tot een goede 
oplossing komen.  Wanneer dit niet lukt is een civiele procedure een laatste optie.  

 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders 
 
 
 
O. de Jager RC MAC drs. M.J.F.J. Thijsen 
gemeentesecretaris a.i. burgemeester 

 



 
 
 
VVD Fractie Tynaarlo 
Fractie secretariaat 
p/a Schipborgerweg 7 
9471 PN Zuidlaren 
 
Schriftelijke vragen ingediend door de VVD-fractie 
 
Datum: 26 januari 2021 
Onderwerp:  Geluidsoverlast warmtepompen. 
 
 
Aan het college van B en W 
Gemeente Tynaarlo 
Kornoeljeplein 1 
9481 AW Vries 
 
 
Geacht college, 
 
 

Naar aanleiding van problemen bij inwoners in onze gemeente over geluidsoverlast door 
warmtepompen hebben wij de volgende vragen. 

1. Welke regelgeving en daarbij horende norm geldt er in onze gemeente met 
betrekking tot plaatsing en het gebruik van warmtepompen? 

2. Welke oplossingsmogelijkheden zijn er voor onze inwoners als zij te maken krijgen 
met geluidsoverlast door warmtepompen die buiten de geldende norm valt? 

3. Welke oplossingsmogelijkheden zijn er voor onze inwoners als zij te maken krijgen 
met geluidsoverlast die wel binnen de geldende norm kan liggen maar dat andere 
effecten storend zijn? (Trilling, toonhoogte, etc.).  

 
 
Uw antwoorden op de door ons gestelde vragen zien wij graag schriftelijk en met 
belangstelling tegemoet. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Namens de VVD-fractie Tynaarlo,  
Gezinus Pieters 



 
 


