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Geachte heer De Monte, 
 

Op 12 juli 2019 vroeg u een omgevingsvergunning aan voor het bouwen van 10 
appartementen en parkeergarage op het adres Penitentenstraat 17 B1, 17 B2, 17 B3, 17 C1, 
17 C2, 17 C3, 17 D1, 17 D2, 17 D3 en 17 E Weert (v). 
 
(v) Aan het bovenstaande adres kunnen geen rechten ontleend worden. U ontvangt een 
huisnummerbesluit van de gemeente Weert over de definitieve toekenning van het adres. 

 

In deze brief leest u welke beslissing wij namen op uw aanvraag. 
 
Ons besluit 
Wij verlenen u de omgevingsvergunning. U krijgt de vergunning samen met deze brief. 
Wilt u de vergunning goed doorlezen? En de bijlagen? Hier staat namelijk belangrijke 
informatie in over uw vergunning. Onder andere aan welke voorschriften u moet voldoen. 
Dit kan veel misverstanden voorkomen.  

 
Inwerkingtreding 

De dag na verzenddatum van deze brief treedt dit besluit in werking. Binnen zes weken 

kunnen belanghebbenden bezwaar aantekenen en de voorzieningenrechter vragen het 

besluit te schorsen. Over een bezwaar moeten wij eerst een besluit nemen. De vergunning 

kan in dit geval alsnog worden gewijzigd of geweigerd. Maakt u direct gebruik van de 

vergunning, dan is dat voor uw eigen risico. 
 
Leges 

Voor deze omgevingsvergunning betaalt u legeskosten. Dat staat in de legesverordening.  
De legeskosten zijn € 38.143,40. U krijgt samen met deze brief de factuur.  

 
Mededelingen aan gemeente 
Voor de verplichtingen aan de gemeente voor het melden van start bouwwerkzaamheden, 
storten beton en beëindiging bouwwerkzaamheden verwijzen wij naar de bijlage. 
 
Publicatie 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij publiceren ons besluit op de landelijke site www.overheid.nl. Iedereen kan dan 
kennisnemen van ons besluit. Belanghebbende kunnen eventueel hun bezwaren kenbaar 
maken.  
Dit is mogelijk tot zes weken na datum waarop de vergunning aan u is toegezonden.  

 
Bezwaar   
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u alleen schriftelijk een bezwaarschrift 
indienen.  
Dit bezwaarschrift kunt u sturen aan het college van burgemeester en wethouders. Het 
adres is: Postbus 950, 6000 AZ Weert 
 

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de datum van deze 
brief. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen. Schrijf 
in uw bezwaarschrift in elk geval: 
- uw naam, adres, datum en handtekening; 
- een omschrijving van het besluit waar het bezwaarschrift tegen gericht is (u kunt  
 bijvoorbeeld datum en kenmerk van deze brief vermelden of een kopie meesturen); 
- de reden waarom u bezwaar maakt. 

 
Voorlopige voorziening 
Wilt u een voorlopige voorziening laten treffen of de beschikking laten schorsen? Dat kunt u 
vragen aan de Voorzieningenrechter Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. 
U kunt ook digitaal een voorziening aanvragen. Dat doet u bij de rechtbank via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening 

(DigiD) nodig. Op de site leest u hierover meer. 

Aandachtspunt 

Tijdelijke opslag roerende zaken 

Wilt u graag een voorwerp op of aan de weg plaatsen? Dan heeft u in de volgende 

gevallen een omgevingsvergunning voor de activiteit opslag roerende zaken nodig: 

 

a. wanneer het voorwerp op een plek komt op de singels in de binnenstad van Weert 

of binnen die singels, op de Stationsstraat, de Maaspoort of de Driesveldlaan. 

b. wanneer het voorwerp langer dan 5 dagen op of boven de weg aanwezig zal zijn. 

c. wanneer het voorwerp op een plek komt, waarop betaald parkeren of vergunning 

parkeren geldt. 

d. wanneer het voorwerp niet direct voor of naast het eigen perceel van aanvrager 

komt te staan maar voor of naast het perceel van een ander. 

Geldt bovenstaand niet voor u dan dient u wel een melding in te dienen.  

Hoe kunt u een melding indienen? Door een college vastgesteld meldingsformulier bij de 

gemeente in te dienen. Dit meldingsformulier kunt u downloaden via de gemeentelijke 

website www.weert.nl 

Wanneer dient deze melding uiterlijk bij de gemeente ingediend te worden? Minimaal 10 

werkdagen voordat u het voorwerp op of aan de weg wilt gaan plaatsen.  

Let wel op. Houd rekening met de minimale werkdagen zoals voornoemd. Bij 

overschrijding zal namelijk door u alsnog een aanvraag om omgevingsvergunning moeten 

worden ingediend.  

 

http://www.gemeenteweert.nl/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heeft u nog vragen over het hiervoor vermelde, neem dan gerust contact op met de heer 

Max Julicher van de afdeling Vergunning, Toezicht en Handhaving, bereikbaar via 

telefoonnummer (0495) 575 365.  

 

 

Tot slot 
Heeft u over deze brief nog vragen, neem dan gerust contact op met Luud Thijssen van de 
afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving te bereiken via telefoonnummer (0495) 575 

258. 

 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens burgemeester en wethouders, 

 
 
 
Luud Thijssen 
Medewerker afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving 
 
 

 
Deze brief is digitaal vervaardigd en daarom niet ondertekend. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 

 

Wilhelminasingel 101 

Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert 

Telefoon: (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl 

Website: www.weert.nl – Twitter: www.twitter.com/gemeenteweert 

 

OMGEVINGSVERGUNNING (REGULIERE PROCEDURE) 
 

 
Burgemeester en wethouders van Weert hebben op 12 juli 2019 een aanvraag om een 
omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 
ontvangen van: 
 

Bouwbedrijven Jongen B.V  

Postbus 31007  
6370 AA Landgraaf 
 

De aanvraag is ingediend voor het bouwen van 10 appartementen en parkeergarage 
gelegen aan de Penitentenstraat 17 B1, 17 B2, 17 B3, 17 C1, 17 C2, 17 C3, 17 D1, 17 D2, 
17 D3 en 17 E Weert (v), kadastraal bekend gemeente Weert, sectie R 5129. 
 
De aanvraag is geregistreerd onder nummer: 2019/0422/OG/. 
 

Besluit 
Gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besluiten wij de 
omgevingsvergunning te verlenen.  
 
De aanvraag valt onder paragraaf 3.2 “reguliere voorbereidingsprocedure” van de in de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) aangegeven gevallen waarvoor een 
omgevingsvergunning dient te worden aangevraagd.  

 
De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de bijbehorende stukken 
deel uitmaken van de vergunning en onder voorschriften. De omgevingsvergunning wordt 
verleend voor de volgende activiteiten: 

1. het (ver)bouwen van een bouwwerk; 
2. het gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan. 

 

Procedure 
De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.7 van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De aanvraag is beoordeeld: 

 voor het bouwen van 10 appartementen en parkeergarage aan artikel 2.1, lid 1 
onder a van de Wabo; en 

 voor het gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het geldende 

bestemmingsplan aan artikel 2.1 lid 1, onder c van de Wabo. 
 
Voorts is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriële regeling 
omgevingsrecht. Gebleken is dat uw aanvraag voldoet en daarom verlenen wij u de 
gevraagde omgevingsvergunning.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Overwegingen 
De volgende inhoudelijke overwegingen liggen aan het besluit ten grondslag: 
 
Het (ver)bouwen van een bouwwerk 

 
Het plan is in overeenstemming met de gemeentelijke bouwverordening. Het plan voldoet 
niet volledig aan de bepalingen van het Bouwbesluit, maar kan door het opleggen van 
nadere voorschriften, hiermee in overeenstemming worden gebracht.  
Het bouwplan is gelegen in een gebied waarvoor geen redelijke eisen van welstand van 
toepassing zijn. 
 

Het gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan. 
 

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening 

Uit de aanvraag blijkt dat er 10 woningen worden gerealiseerd. De woningen worden 

gerealiseerd op het perceel sectie R, nummer 5129. Voornoemd perceel ligt in het 

geldende bestemmingsplan “Werthaboulevard” en heeft de bestemming ‘Wonen’ en de 

gebiedsaanduiding ‘vrijwaringszone – molenbiotoop’. 

 

Bestemming ‘Wonen’ 

Volgens het bestemmingsplan mag de bouwhoogte niet meer bedragen dan de 

aangegeven bouwhoogte ter plaatse van de aanduiding ‘maximale bouwhoogte (m)’ 

(artikel 5.1.1, sub f). De bouwhoogte mag maximaal 14 meter bedragen. In het project 

bedraagt de bouwhoogte 15,30 meter.  

 

Aanduiding ‘vrijwaringszone molenbiotoop’ 

Ter plaatse van de aanduiding ‘vrijwaringszone – molenbiotoop’ zijn de gronden mede 

bedoeld als molenbiotoop. Ongeacht hetgeen in de regels van de bestemming ‘Wonen’ 

bepaald is, mag er ter plaatse van de aanduiding ‘vrijwaringszone – molenbiotoop’ niet 

worden gebouwd indien door de uitbreiding van de woning de maximale optimale 

windopvang van 5% wordt overschreden (artikel 10.1.2). In het project wordt de 

voornoemde 5% overschreden.  

 

Het bouwen van de woningen is gezien vorenstaande in strijd met het geldende 

bestemmingsplan.  

 

Toetsingscriteria 

Overschrijding bouwhoogte 

Artikel 11.1, sub a van het bestemmingsplan maakt het mogelijk om met ten hoogte 10% 

af te wijken van de voorgeschreven maat van de bouwhoogte. Echter mag er door de 

afwijking géén onevenredige afbreuk worden gedaan aan de gebruiksmogelijkheden van 

de aangrenzende gronden en bouwwerken.  

 

Bouwen binnen aanduiding ‘vrijwaringszone molenbiotoop’ 

Artikel 10.1.3 van het bestemmingsplan maakt het mogelijk om bebouwing ter plaatse van 

de aanduiding ‘vrijwaringszone molenbiotoop’ op te richten met een grotere bouwhoogte 

dan bepaald in artikel 10.1.2. Echter moet er vooraf aan de vereniging De Hollandse 

Molen, Molenstichting Limburg, Molenstichting Weerterland of diens opvolger om advies 

worden gevraagd.  

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toetsing aanvraag 

Overschrijding goothoogten 

In het project bedraagt de bouwhoogte 15,30 meter. Met een afwijking zou de 

bouwhoogte 15,40 meter bedragen. Het project voldoet hieraan. De directe aansluitende 

belending is de Mouttoren. Deze toren heeft een hoogte van 25,50 meter. De mouttoren is 

een beeldbepalend element en maatgevend aan de Wethaboulevard. Doordat de 

Mouttoren aanzienlijk hoger is en een beeldbepalend element is, vindt er géén 

onevenredige afbreuk plaats aan de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden 

en bouwwerken.  

 

Bouwen binnen aanduiding ‘vrijwaringszone molenbiotoop’ 

Op 6 augustus 2019 hebben wij aan Molenstichting Weerterland en Molenstichting Limburg 

gevraagd om advies uit te brengen over dit project. Door beide stichtingen is per mail op 7 

augustus 2019 aangegeven dat zij geen bezwaar hebben tegen het project. 

 

Gelet op voorafgaande afwegingen is besloten om op grond van artikel 2.12, lid 1, onder 

a, onder 1˚ van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht juncto artikel 10.1.3 en 

artikel 11.1, sub a van het bestemmingsplan “Werthaboulevard” af te wijken. 
 
 
Gelet op bovenstaande kan de omgevingsvergunning worden verleend onder de 
navolgende voorschriften. 

 
 
Voorschriften 
Aan deze vergunning zijn de navolgende voorschriften verbonden: 
 

1. dat wordt voldaan aan het gestelde in de bijlage omgevingsvergunning voor de 
activiteit bouwen; 

 
2. dat ter plaatsen van doorvoeringen en dergelijke de weerstand tegen 

branddoorslag en branddoorslag (WBDBO) aan dezelfde eisen dient te voldoen als 
welke gelden voor het betreffende constructiedeel waardoor deze doorvoering 
plaats vindt; 

3. dat uiterlijk drie weken voor aanvang van de bouwwerkzaamheden  een definitief 
funderingsadvies ter goedkeuring wordt overlegd. Vervolgens kan het funderings- 

en palenplan (B001) door de hoofdconstructeur worden uitgewerkt en ter 
goedkeuring worden overlegd; 

 
4. dat uiterlijk drie weken voor aanvang van de bouwwerkzaamheden de 

constructieve berekening van de hoofdconstructeur ter goedkeuring worden 
overlegd; 

 
5. dat uiterlijk drie weken van de desbetreffende bouwwerkzaamheden de nood 

overstorten volgens nadere opgave leverancier (pluviasysteem) ter goedkeuring 
worden overlegd; 

 
6. dat uiterlijk drie weken voor aanvang van de desbetreffende bouwwerkzaamheden 

de werkplaatstekeningen van de staalconstructies volgens berekening en tekening 

leverancier ter goedkeuring wordt overlegd; 
 

7. dat uiterlijk drie weken voor aanvang van de desbetreffende bouwwerkzaamheden  

berekening en tekeningen van de wapening van in het werk gestorte delen ter 

goedkeuring worden overlegd; 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. dat uiterlijk drie weken voor aanvang van de desbetreffende bouwwerkzaamheden 
de constructietekeningen en berekeningen van de breedplaatvloeren, prefab 
wanden, prefab balkons en prefab trappen en bordessen ter goedkeuring worden 
overlegd; 

 
9. dat uiterlijk drie weken voor aanvang van de bouwwerkzaamheden een 

bouwveiligheidsplan en bouwinrichtingsplan (onder andere uitgangspunten 

monitoringsplan ter voorkoming van schade aan naburige bouwwerken, 

aanduiding bouwveiligheidszone, laad- los en hijszones, omvang van het 

bouwterrein, plaats van hekwerken en poorten, aan en afvoerwegen, plaats 

bouwketen, eventuele verkeersmaatregelen, bereikbaarheid voor de bluswater- 

en andere veiligheidsvoorzieningen enzovoort) ter goedkeuring wordt overlegd. 

Hiervoor wordt tevens verwezen naar de ‘landelijke richtlijn bouw- en 

sloopveiligheid’; 

10. dat een vloerafscheiding dient te voldoen aan afdeling 2.1 (belastingen) en 

afdeling 2.3 (vloerafscheiding) van het Bouwbesluit. Dit geldt ook voor de in het 

bouwplan opgenomen gevelopeningen; 

11. dat uiterlijk drie weken voor aanvang van de desbetreffende bouwwerkzaamheden 

de technische gegevens van het definitieve ventilatiesysteem ter beoordeling 

worden ingediend (leidingloop, plaats toe- en afvoervoorzieningen, 

verdunningsfactor e.d.); 

Bijbehorende stukken 
De volgende onderdelen behoren bij en maken deel uit van deze omgevingsvergunning: 

 B-tek-wanden-12072019*4523517_1562916844463_490149_-_Sheet_-_B100_-

_Wanden.pdf 

 B-rap-bouwbesluit-12072019*4523517_1562917118627_M19_113_404_BB.pdf 

 B-tek-begane grond-12072019*4523517_1562917118664_M19_113_W01_11-07-

2019.pdf 

 B-avf-12072019*4523517_1562932252455_papierenformulier.pdf 

 B-tek-plattegronden-09092019*_0453121_DO_100-A.pdf 

 B-rap-berekening- infiltratiekratten-09092019*_Berekening_kratten_blok_Q_-

_aanpassing.pdf 

 B-rap-akoestisch onderzoek-

12072019*4523517_1562917118522_M19_113_402_Bouwakoestiek.pdf 

 B-tek-begane grond-functieruimte-20092019*_M19_113_BB00-3.pdf 

 B-rap-EPC berekening-12072019*4523517_1562917118466_M19_113_401-

2_EPC.pdf 

 B-tek-3de verdieping-12072019*4523517_1562917118681_M19_113_W04_11-07-

2019.pdf 

 B-tek-situatie-12072019*4523517_1562931698610_0453121_DO_000.pdf 

 B-rap-machtiging-12072019*4523517_1562931698676_machtiging.pdf 

 B-tek-begane grond-gebruiksoppervlakte-20092019*_M19_113_BB00-1.pdf 

 B-tek-gevels-09092019*_0453121_DO_200-A.pdf 

 B-tek-ventilatie installaties-09092019*_M19_113_W-inst_Blok_Q_2019-09-06.pdf 

 B-rap-ventilage garage-17092019*_M19_113.801.ventilatie_garage.pdf 

 B-rap-mpg-12072019*4523517_1562917118653_M19_113_405_MPG.pdf 

 B-tek-2de verdieping-12072019*4523517_1562917118675_M19_113_W03_11-07-

2019.pdf 

 B-tek-begane grond-gebruiksgebied-20092019*_M19_113_BB00-2.pdf 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 B-tek-situatie-18092019*_0453121_DO_000-A.pdf 

 B-tek-detail-09092019*_0453121_DO_402.pdf 

 B-tek-infiltratievoorzieningen-09092019*_17.069_-_DO.01_-

_Ontwerp_infiltratievoorzieningen_-_190905.pdf 

 B-tek-overzicht funderingsplaat-12072019*4523517_1562916844408_490149_-

_Sheet_-_B002_-_Overzicht_funderingsplaat.pdf 

 B-tek-overzicht 4e verdiepingsvloer-

12072019*4523517_1562916844447_490149_-_Sheet_-_B006_-

_Overzicht_4e_verdiepingsvloer.pdf 

 B-tek-overzicht dakvloer-12072019*4523517_1562916844456_490149_-_Sheet_-

_B007_-_Overzicht_dakvloer.pdf 

 B-rap-constructief ontwerp-12072019*4523517_1562916844488_490149-

A_UPD_Mouttoren.pdf 

 B-rap-brandveiligheid-

12072019*4523517_1562917118539_M19_113_403_brandveiligheid.pdf 

 B-tek-doorsnedes-12072019*-4523517_1562931698647_0453121_DO_201.pdf 

 B-tek-overzicht 2e verdiepingsvloer-

12072019*4523517_1562916844429_490149_-_Sheet_-_B004_-

_Overzicht_2e_verdiepingsvloer.pdf 

 B-tek-overzicht 3e verdiepingsvloer-

12072019*4523517_1562916844438_490149_-_Sheet_-_B005_-

_Overzicht_3e_verdiepingsvloer.pdf 

 B-tek-4de verdieping-12072019*4523517_1562917118687_M19_113_W05_11-07-

2019.pdf 

 B-tek-dak-12072019*4523517_1562917118692_M19_113_W06_11-07-2019.pdf 

 B-tek-details-12072019*4523517_1562931698667_0453121_DO_401.PDF 

 B-tek-infiltratie afkoppelen-09092019*_17.069_-_DO.02_-

_Af_te_koppelen_oppervlaktes_-_190905.pdf 

 B-tek-overzicht 1e verdiepingsvloer-

12072019*4523517_1562916844421_490149_-_Sheet_-_B003_-

_Overzicht_1e_verdiepingsvloer.pdf 

 B-tek-1ste verdieping-12072019*4523517_1562917118669_M19_113_W02_11-07-

2019.pdf 

 B-tek-details-12072019*14523517_1562931698654_0453121_DO_400.PDF 
 
 
 
Weert, 2 oktober 2019      nr.: 2019/0422/OG/ 

 
Namens burgemeester en wethouders, 
 
 

 
Margot van den Broeke 
Hoofd afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving 
 
 

 
Dit besluit is digitaal vervaardigd en daarom niet ondertekend. 
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Bijlage omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen 
 
 
Enkele algemene richtlijnen voor de uitvoering van bouwwerken. 

Geldigheidsduur. 

De omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen kan worden ingetrokken, indien: 
a. blijkt, dat de vergunning ten gevolgde van een onjuiste of onvolledige opgave is verleend; 
b. binnen 26 weken na dagtekening van de vergunning geen begin met de werkzaamheden is 

gemaakt of slechts voorbereidende werkzaamheden zijn verricht; 
c. de werkzaamheden langer dan 26 weken zijn gestaakt en niet zijn hervat. 
 
 
Voorschriften omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen. 
 
Eventueel bij een omgevingsvergunning gestelde voorschriften moeten worden nageleefd. Bij 
nalatigheid is men in overtreding en strafbaar. Het gemeentebestuur heeft de bevoegdheid te 

doen afbreken wat in strijd met de voorschriften is gebouwd. 
Voor wijzigingen in het plan tijdens de bouw is vaak vooraf vergunning van burgemeester en 
wethouders vereist. Het verdient aanbeveling hiervoor vooraf contact op te nemen met de 
afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving. 
 
Mededelingen aan gemeente. 

Start bouwwerkzaamheden 
 De start van de bouwwerkzaamheden dient u tenminste twee werkdagen voor de 

feitelijke aanvang van de werkzaamheden te melden.  
Storten Beton 
 Indien u van plan bent beton te storten dient u dit 2 werkdagen vóór stort per mail te 

melden via handhavingbouwen@weert.nl. 

Beëindiging bouwwerkzaamheden 
 De beëindiging van de bouwwerkzaamheden dient uiterlijk op de dag van beëindiging 

van de werkzaamheden te worden gemeld. 
Let op! Het bouwwerk mag niet in gebruik worden genomen of gegeven voordat de 
werkzaamheden gereed zijn gemeld. 

 
De start- en gereedmelding kunt u doen via het digitale formulier “Statuswijziging”.  
Dit formulier kunt u vinden op de website www.weert.nl/omgevingsvergunning onder het tabblad 
"formulieren". 
Beschikt u niet over een internetverbinding? Dan kunt u de melding ook telefonisch doorgeven via 
(0495) 575 000. 

 
Uitzetten. 
Alvorens met de (nieuw)bouw wordt begonnen moet van gemeentewege de rooilijn en de hoogte 
van het peil ten opzichte van de weg ter plaatse worden aangegeven. De “bouw moet worden 
uitgezet”. De rooilijn wordt middels piketten gemarkeerd. Daarmee wordt duidelijk gemaakt waar 
de bebouwing van het bouwwerk dient plaats te vinden. Indien van toepassing wordt door middel 
van buizen ook gemarkeerd waar de hoekpunten van de kavel zijn. U kunt een verzoek voor het 
uitzetten van de bouw doen via email, geo@weert.nl. 
Gaan de markeringen verloren, dan kunnen de grenzen met het openbaar gebied opnieuw worden 
uitgezet door onze landmeters.  
Voor het opnieuw uitzetten van de andere grenzen moet contact worden opnemen met het 
kadaster. Hieraan zijn kosten verbonden. 

 
 
 
 
 
 

mailto:geo@weert.nl


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kwaliteitseisen. 
 
Het bouwen moet geschieden naar de eis van goed en degelijk werk. Aan de gestelde eisen 
wordt voldaan, indien de uitvoering geschiedt overeenkomstig de bepalingen van het 
Bouwbesluit. 

Voorkom geluidhinder door warmtepomp. 

In de meeste (buitenlucht) warmtepompen zit een ventilator en/of een compressor die is 
verwerkt in een unit die buiten staat opgesteld. Daardoor maakt de buitenunit geluid en kan 
deze bij verkeerde plaatsing geluidshinder bij jezelf en bij de buren veroorzaken. Dit kan je 
voorkomen door te kiezen voor het juiste warmtepompsysteem en dit op de juiste plek te 
installeren. Laat je adviseren door een ervaren installateur en vraag naast het energielabel ook 

naar de geluidswaarden van de warmtepomp. En plaats de buitenunit niet direct aan de 
erfscheiding, tegen de schutting of onder een slaapkamerraam. Kies voor een optimale afstand 
tot de naastgelegen tuinen, terrassen en ramen. Zo nodig kan de warmtepomp op dempers 
worden geplaatst of kan een geluidwerende omkasting worden aangebracht. Als iemand zich 
eenmaal aan een geluid stoort is dit moeilijk op te lossen, dus ook hier geldt : Voorkomen is 
beter dan genezen.  

 


