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Factsheet
Geluid & warmtepomp- en airconditioningsinstallaties

DE FEITEN
Met de energietransitie vindt er een omslag 
plaats in de gebouwde omgeving waar steeds 
meer gebruik wordt gemaakt van warmte-
pomptechnologie. Bij één van de mogelijke 
warmtepomp-oplossingen, de buitenlucht-
warmtepomp, vraagt het aspect geluid om 
extra aandacht.  Buitenluchtwarmtepompen 
halen, door gebruikmaking van elektrici-
teit, hernieuwbare, duurzame warmte uit de 
buitenlucht. Omgekeerd kunnen warmtepom-
pen ook koelen. Dit is interessant aangezien 
Nederland steeds warmere zomers lijkt te 
kennen. Steeds meer installateurs (gaan over 
tot het) installeren (van) luchtwarmtepompen, 
die beschikken over ventilatoren en compres-
soren in buitenopstelling om te verwarmen en 
eventueel te koelen. 

Dit werkingsprincipe zorgt ervoor dat buiten-
luchtwarmtepompen geluid produceren, dat 
kan leiden tot overlast voor zowel de eigenaar 
als de omgeving indien niet voldoende reke-
ning wordt gehouden met de reikwijdte van 
het geluid. Het geluidsvermogensniveau is een 
eigenschap van de installatie. De geluidbelas-

Het ministerie van BZK heeft 
middels de JTC en OPB een 
concept grenswaarde (ge-
luidsniveau) van de buiten-
units van warmte- en kou-
de-installaties voorgesteld. 
Deze concept-geluidseisen 
zijn begin 2019 in een forme-
le internetconsultatie naar 
buiten gebracht. Opname in 
het Bouwbesluit wordt eind 
2019/begin 2020 verwacht. 

Om voor de periode naar de 
nieuwe geluidseisen aan te 
geven welke wet- en regel-
geving van toepassing is, 
is in samenwerking tussen 
de NVKL, DHPA en Techniek 
Nederland deze factsheet met 
betrekking tot geluid- en in-
passingsaspecten opgesteld.
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ting die iemand van die installatie ontvangt is 
onder meer afhankelijk van de afstand 
tot het apparaat. Of het geluid van warm-
tepompen en airco’s overlast veroorzaakt 
hangt af van diverse factoren, zoals het aantal 
installaties in de nabije omgeving, het ge-
luidsvermogensniveau van de installaties, de 
afstand van de installaties tot andere percelen, 
de inpassing in de buitenruimte, de getroffen 
maatregelen tegen geluid en de gevoeligheid 
van de omwonenden voor dit type geluid. 
Aangezien luchtwarmtepompen hun intrede 
zullen doen in de markt als onderdeel van de 
energie transitie, is het aan alle stakeholders 
om hun verantwoordelijkheid te nemen en de 
randvoorwaarden voor inpassing van buiten-
luchtwarmtepompen in onze leefomgeving zo 
gunstig mogelijk te maken.

  Voor eigenaren/opdrachtgevers/bouwad-
viseurs geldt dat zij alvorens de aanschaf
zich laten adviseren en potentiële hinder
voor hun omgeving in kaart brengen.

  Voor leveranciers/fabrikanten betekent
dit dat ze bij hun ontwerpeisen en instal-
latievoorschriften aandacht besteden aan
geluidshinder.

  Voor de handhavers betekent dit dat zij
adequate meetapparatuur en -methoden
gebruiken om het geluidsniveau vast te
stellen.

  Voor installateurs betekent dit dat zij de
klant goed informeren en nadrukkelijk
adviseren over de eventuele noodzakelijke
maatregelen om geluidsoverlast te voorko-
men.

IN DE PRAKTIJK
Geluidskenmerken en -eisen voor 
installaties

Productvoorschriften
Het geluid dat warmtepompen en airco’s pro-
duceren verschilt afhankelijk van de toege-
paste installatie. Het geluidsvermogensniveau 
varieert van 38 decibel (dB) bij een nominale 
warmteafgifte tot 6 kW tot meer dan 70 dB 
bij een nominale warmteafgifte vanaf 12 kW. 
Dit is in lijn met Europese productregelgeving 
voor warmtepompen en airco’s, namelijk: de 
Europese richtlijn Ecodesign (2009/125/EG) en 
de hierop gebaseerde rechtstreeks geldende 
verordeningen, waarin eisen zijn gesteld aan 
het maximale geluidsvermogensniveau van 
warmtepompen en airco’s die op de markt 
worden gebracht. Voor warmtepompen zijn dit 
de verordeningen 813/2013 (ruimteverwar-
mingstoestellen en combinatieverwarmings-
toestellen) en 814/2013 (waterverwarmings-
toestellen en warmwatertanks). Voor airco’s is 
dit verordening 206/2012 (airconditioners en 
ventilatoren). In de praktijk blijkt overigens 
dat warmtepompen ten aanzien van geluid 
beter kunnen presteren dan deze maximale 
niveaus.

Op het energielabel zijn de geluidswaarden 
vermeld die onder dezelfde testcondities zijn 
vastgesteld. Op deze manier kunnen produc-
ten met elkaar worden vergeleken.
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Bouwvoorschriften
In Nederland is het Bouwbesluit de logische 
plek om geluidseisen op te nemen. Echter, aan 
het geluid van warmtepompen en airco’s wor-
den in het Bouwbesluit van 2012 geen regels 
gesteld ter bescherming van omwonenden. 
De huidige Bouwbesluit-eisen voor de be-
scherming tegen installatiegeluid (artikel 3.8 
t/m 3.11) zijn onvoldoende toegesneden op 
installaties die worden gebruikt bij energiezui-
nige gebouwen. Momenteel wordt onderzocht 
welke eisen hiervoor in het Bouwbesluit zullen 
worden opgenomen. Het gaat vooral om het 
gebruik van warmtepompen die in de woning-
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In samenwerking opgesteld met:

bouw buiten worden geplaatst.  Vooruitlopend 
op mogelijke eisen geeft dit document reeds 
handreikingen hoe mogelijke geluidshinder 
beperkt kan worden. Naar verwachting zullen 
in de loop van 2019 geluidseisen worden vast-
gesteld en begin 2020 worden opgenomen in 
het Bouwbesluit.

Milieuvoorschriften
Indien het een bedrijf betreft is het anders, 
dan geldt het Activiteitenbesluit van de Wet 
milieubeheer en geldt de norm: dag:  50 
decibel tussen 7 en 19 uur, avond: 45 decibel 
tussen 19 en 23 uur en nacht: 40 decibel tus-
sen 23 en 7 uur. Deze waarden zijn gemeten 
op de erfgrens. 

Gemeentelijke voorschriften
Voor woningbouw zijn nog geen geluidseisen in 
de bouwregelgeving gegeven, maar wel kun-
nen afzonderlijke gemeenten in de Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV) regels hiervoor 
hebben opgenomen. In de model-APV is een 
vangnetartikel 4:6 opgenomen waarin staat 
dat het verboden is toestellen of geluidsappa-
raten in werking te hebben of handelingen te 
verrichten op een zodanige wijze dat voor een 
omwonende of voor de omgeving geluidhinder 
wordt veroorzaakt. Een gemeente kan be-
leidsregels opstellen die een verdere invulling 
geven aan dit vangnetartikel. Geluidshinder 
kan bijvoorbeeld worden vertaald naar maxi-
male geluidniveaus op de erfgrens of minimale 
afstanden van de bron tot de erfgrens.

Inpassingseisen voor installaties
Voorkomen van zichthinder door het juist po-
sitioneren van een buitenunit. Hierbij rekening 
te houden met:
  Bij rijksbeschermde stads- en dorpsgezich-

ten mag er aan de voorkant minder dan aan
de achterkant of aan zijkanten die niet naar
openbaar toegankelijk gebied zijn gekeerd;

  In een Welstandsnota kan een gemeente
nadere eisen stellen.  Dan spreekt men
over een toevoeging: een object dat aan
de architectuur van een bestaand gebouw
wordt toegevoegd.

  Indien een installatie aan een gevel wordt
geplaatst, dient de achterliggende gevel
herkenbaar te blijven, d.w.z. de architect-
onische kenmerken moeten het gevelbeeld
blijven domineren.

Voor deze toevoegingen geldt dan ook om 
deze niet aan de voorgevel of zijgevel aan de 
openbare weg te bevestigen, maar bij voor-
keur op het platte dak, aan de achterzijde of 
inpandig met buitenlucht toe- en afvoer (deze 
laatste optie is vooral van toepassing bij grote-
re objecten zoals kantoren of flatgebouwen). 
Gestreefd moet worden naar een zo onop-
vallende mogelijke plaatsing en vormgeving 
van de installatie, om te vermijden dat een 
dergelijk element het beeld van het gebouw 
en omgeving ongewenst gaat bepalen. In ver-
band met de zichtbaarheid en mogelijke hin-
der kan het noodzakelijk zijn dat de installatie 
voorzien moet worden van een omkleding. Bij 
rijks- en gemeentelijke monumenten of in een 
beschermd stads- en dorpsgezicht (zichtbaar 
vanaf openbaar gebied) zal de eis ‘onzicht-
baarheid’ strenger worden gehanteerd.

Een buitenunit van een warmtepomp in de 
voortuin of een naar openbaar gebied gekeerd 
erfdeel van meer dan 1 meter hoog, met of 
zonder ombouw is vergunningplichtig, met 
daarbij een welstandsbeoordeling tenzij geen 
redelijke eisen van welstand van toepassing 
zijn (BWT, 2018).

Bron: BWT (2018). Warmtepomp buitenunit. 
Vergunningplichting of Vergunningvrij? Ge-
raadpleegd december 2018 via www.bwtinfo.
nl/nieuws/2018/9/warmtepom-buitenunit-ver-
gunningplichtig-of-vrij
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