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Beste Raadsleden en commissieleden, 

 

Op 17 mei 2018 heeft de fractie van GemeenteBelangen vragen gesteld over het gebrek 

aan geluidsnormen voor warmtepompen. Dit naar aanleiding van de verplichting om 

nieuwbouwwoningen aan te sluiten op het gasnet per 1 juli 2018 en het besluit van de 

Renkumse gemeenteraad begin 2018 tot een algehele gasloze nieuwbouw. Daarnaast 

wijst GemeenteBelangen op ‘early adaptors’ die hun bestaande woning aanpassen tot 

een gasloze woning. De fractie van GemeenteBelangen voorziet daarom een toename 

van warmtepompen. Door het ontbreken van adequate landelijke en lokale regelgeving, 

voorziet zij ook een toenemende geluidsoverlast door buitenshuis geplaatste installaties. 

De leefbaarheid van de zes Renkumse dorpen is gebaat bij een gezonde balans tussen 

duurzaamheid en woongenot van inwoners. 

 

De fractie heeft daarom de volgende vragen aan het college: 

1. Onderkent het college dat de landelijke trend van toenemend gebruik van 

warmtepompen ook in Renkum optreedt of zal optreden? 

2. Welke maatregelen neemt het college om het ontbreken van regelgeving rondom 

buitenshuis geplaatste installaties op te vangen, in het belang van het woongenot 

en gezondheid van inwoners. 

 

Aanvullend wijst de fractie op een voorstel van de Nederlandse Stichting Geluidshinder 

(NSG) voor het opnemen van een verordening in de APV en stelt daarbij de vraag: 

3. Is het college bereid om het voorstel van de NSG of een variant daarop op te 

nemen in de Renkumse APV? 

4. Is het college voornemens op dit specifieke onderwerp actief te gaan monitoren 

danwel handhaven?   

 

Antwoord 

Hieronder reageren wij op uw vragen. Wij gaan daarbij niet in op de afzonderlijke 

vragen, maar geven aan hoe wij deze ontwikkeling zien en hoe wij omgaan met de 

gevraagde balans tussen duurzaamheid en woongenot van inwoners. Daarmee komen wij 

tegemoet aan de vragen die u stelt. 
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Warmtepompen en wijkaanpak 

De landelijke trend van toenemend gebruik van warmtepompen zal ook Renkum niet 

ontgaan. Tegelijkertijd moeten wij ons realiseren dat het ombouwen van bestaande 

woningen naar aardgasloos en all-electric geen proces van een paar maanden is. 

Navraag bij het Energieloket en de Omgevingsdienst (ODRA) leert dat zij op dit moment 

weinig vragen krijgen over geluidsoverlast van warmtepompen. Terecht geeft u ook aan 

dat het nu gaat om enkele early adapters. Juist ook omdat een warmtepomp, anders dan 

isolatie of zonnepanelen, meestal niet als op zichzelf staande maatregel genomen wordt 

maar als onderdeel van een totaalaanpak van een woning. En die woningaanpak zou op 

zijn beurt weer onderdeel van  een wijkaanpak moeten zijn omdat een warmtepomp lang 

niet altijd de meest efficiënte manier blijkt om een woning van duurzame warmte te 

voorzien. Die wijkaanpak gaan wij de komende jaren vormgeven, gebaseerd op het 

nationaal klimaatakkoord dat eind dit jaar gereed moet zijn. 

 

Voorlichting 

Vooralsnog zien wij dan ook meer in het oplossen van het probleem indien het zich 

voordoet in plaats van vooraf vastleggen in regelgeving. Het geluid van een warmtepomp 

kan inderdaad een aandachtspunt zijn. We zetten daarom in op voorlichting en zullen bij 

het Energieloket Midden Gelderland vragen dit aspect in hun advisering aan inwoners te 

betrekken. Het energieloket staat er zeker voor open om aandacht te vragen voor het 

voorkomen van geluidsoverlast door warmtepompen op hun website en bij de 

telefonische vragen over warmtepompen. De hoeveelheid geluid hangt namelijk enerzijds 

af van het type en anderzijds van de gekozen locatie en de wijze waarop de warmtepomp 

wordt geïnstalleerd. Dat hoeft niet meer geld te kosten, maar vraagt wel bij de plaatsing 

extra aandacht. Het is zinvol mensen hier vooraf op te wijzen. Bij toekomstige 

inkoopacties die wij met hen opzetten, zal dit kwalitatieve aspect ook zeker een rol 

spelen.  

 

Marktinnovaties en landelijke ontwikkelingen 

Gelukkig is de markt van warmtepompen volop in ontwikkeling. Warmtepompen worden 

stiller en er zijn omkastingen op de markt die een geluidsreductie realiseren tot 15 

dB(A), zonder dat het functioneren van de warmtepomp wordt beïnvloed. Dit soort 

marktinnovaties volgen wij en het energieloket met belangstelling en sturen hierop aan 

waar mogelijk. Mocht overlast in de toekomst veelvuldig optreden en eenvoudige 

oplossingen onvoldoende blijken, dan is aanpassing van de APV zeker mogelijk. Voor 

bestaande situaties kan echter ook altijd worden teruggevallen op artikel 4.6 lid 1 van de 

APV1. Het is daarnaast goed denkbaar dat Europese richtlijnen voor geluidsproductie voor 

warmtepompen worden ingevoerd of dat het Bouwbesluit hiervoor grenzen gaat stellen. 

Ook dat blijven wij monitoren.  

 

 

 

 

                                                

1 Het is verboden buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer of 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. 


