


14. Welke organisatie heeft welke rol? 

15. Hoe wordt voorkomen dat inwoners die vragen en klachten hebben m.b.t. deze 

geluidsproblematiek door deze organisaties van het kastje naar de muur worden 

gestuurd? 

In de zomer 2019 is de APV van de gemeente Woerden aangepast. Een van de 

aanpassingen betrof het opnemen van geluidsnormen voor warmtepompen en andere 

technische installaties. Het college heeft in de beantwoording van de eerdergenoemde 

vragen over laagfrequent geluid aangegeven te overwegen om bij het opstellen van deze 

geluidsnormen rekening te houden met laagfrequent geluid door bij de beoordeling van 

geluid voor tonaal geluid een straftoeslag van 5 dB te hanteren conform de Handreiking 

meten en rekenen Industrielawaai (1999). 

16. Is deze straftoeslag voor tonaal geluid verankerd in de APV? Zo nee, waarom niet? 

17. Op welke manier wordt de eerder door het college aangehaalde Handreiking meten en 

rekenen Industrielawaai toegepast bij klachten over geluidshinder door warmtepompen? 

Op dit moment werkt de gemeente Woerden aan een afwegingskader hernieuwbare 

energieopwekking, waarin wordt vastgelegd onder welke voorwaarden grootschalig 

duurzame energie mag worden opgewekt binnen de gemeentegrenzen. De in Woerden 

geldende geluidsnormen voor warmtepompen zijn 45 dB overdag, 40 dB in de avond en 35 

dB in de nacht. Voor windmolens gelden landelijk op dit moment andere geluidsnormen 

(gemiddeld 47 dB en 41 dB in de nacht). Uit onderzoek is gebleken dat ongeveer 10% van 

de omwonenden ernstige hinder zal ondervinden als het geluidsniveau gelijk is aan deze 

geldende norm.3 

18. Is het college bereid om in het afwegingskader hernieuwbare energieopwekking 

vergelijkbare geluidsnormen op te nemen voor grootschalige opwekking van duurzame 

energie als op dit moment gelden voor geluidshinder door warmtepompen? 

19. Indien nee, waarom niet? 

In verschillende gemeenten (o.a. Veendam, Borger-Odoorn en Stadskanaal) wordt op dit 

moment onderzoek gedaan naar laagfrequent geluid door windturbines. 

20. Is het college bereid de resultaten van dergelijke onderzoeken mee te nemen in het op te 

stellen afwegingskader? 

21. Indien nee, waarom niet? 

Zoals in de inleiding beschreven staat, heeft de gemeente Woerden een stevige ambitie 

geformuleerd om in 2030 klimaatneutraal te willen zijn. 

22. Is het college ook zo ambitieus met betrekking tot het voorkomen van de nadelige 

gevolgen voor onze inwoners van deze klimaatneutrale ambitie? Indien ja, waar blijkt dat 

uit? Indien nee, waarom niet? 

23. Is het college bereid om samen met inwoners die een warmtepomp hebben en inwoners 

die geluidsoverlast van warmtepompen ondervinden en producenten en/of leveranciers 

van warmtepompen te zoeken naar oplossingen voor geluidsoverlast? 

 

Simone Onrust, De Woerdense VVD 

Reem Bakker, Fractie Bakker 

 

3 Kennisplatform windenergie (2015). Kennisbericht Geluid van windturbines versie 1.0. 
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