
Toelichting Algemene plaatselijke verordening gemeente Tynaarlo 2023 

 

De toelichting op de model APV van de VNG is ook voor de APV van de gemeente Tynaarlo van 
toepassing voor zover de modelbepalingen zijn gevolgd. 

Als aanvulling hierop volgt een aanvulling op de toelichting van artikel 4.6 APV.  Deze toelichting gaat 
in op het gebruik van dit “overige geluidhinder” artikel voor de handhaving van geluidsoverlast van 

warmtepompen die geplaatst zijn voor 1 april 2021.  

 
Artikel 4:6 Overige geluidhinder  
1. Het is verboden buiten een inrichting 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.  

2. Het college kan ontheffing verlenen van het verbod.  
3. Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door de Wet geluidhinder, de 

Zondagswet, de Wet openbare manifestaties, het Vuurwerkbesluit, het Activiteitenbesluit 
milieubeheer, het Bouwbesluit 2012  of de Provinciale omgevingsverordening.  

 

 

Toelichting artikel 4:6 Overige geluidhinder 

Handhaving overlast Warmtepompen 

Door de toename van het aantal warmtepompen nemen ook klachten over geluidoverlast toe.  Sinds 1 
april 2021 is voor deze installaties het bouwbesluit van toepassing. Die bevat sinds 1 april 2021 
normen voor nieuwbouwsituaties. Handhaving wordt gebaseerd op het Bouwbesluit. 

Voor bestaande situaties zijn geen normen opgelegd. Het is niet mogelijk om de nieuwe wetgeving als 
een algemeen geldende norm van toepassing te verklaren op bestaande situaties. Daar geldt in 
beginsel het uitgangspunt dat er geen hinder mag worden veroorzaakt. Handhaving voor deze oudere 
warmtepompen wordt gebaseerd op het “overige geluidhinder” artikel van de  APV. Hinder is echter 
een niet nader gedefinieerd begrip.  
Op grond van jurisprudentie mag, bij het bepalen of, objectief gezien, sprake is van hinder 
aangesloten worden bij de geluidsnormen die gelden op grond van het Activiteitenbesluit.  In 
bijzondere gevallen kan hier van worden afgeweken, 
 

Dit leidt dan tot de volgende normen.  

 7.00u-
19.00u 

Gemeten 
op 

19.00u-
23.00u 

Gemeten 
op 

23.00u-
7.00u 

Gemeten 
op 

warmtepompen 
geplaatst vóór 1 
april 2021 

50 dB(A) Erfgrens 45 dB(A) Erfgrens 40 dB(A) Gevel 

Warmtepompen 
geplaatst  na 1 
april 2021 

40 dB(A) Erfgrens 40 dB(A) Erfgrens 40 dB(A) Erfgrens 

De gemeente zal in ieder geval handhavend optreden als overtreding van de bovenstaande normen 
wordt geconstateerd.  
 

 


