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Planologische belemmeringen vertragen 
energietransitie
Ontkennen kan niet meer: opwekking van zonne- en windenergie en warmtepompen worden 

een ‘normaal’ onderdeel van onze leefomgeving. Toch blijken de bestemmingsplannen en 

andere regelgeving nog regelmatig een stoorzender in de uitbreiding van de opwekking van 

duurzame energie. “Wij merken dat veel gemeenten zeker richting particuliere 

woningeigenaren nog terughoudend zijn, omdat onder meer isolatie, zonnedaken en 

warmtepompunits niet binnen het bestemmingsplan passen. Maar dat heeft vaak meer met 

onwetendheid te maken dan met onwil om af te wijken van het bestemmingsplan”, zegt 

Wouter Wolfswinkel, Program manager business development bij Nuon.

Tekst ing. Frank de Groot

Nuon Energiedak in bestaande bouw.
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“W ij zijn onderdeel van de 
enorme opgave die het 
Klimaatakkoord van Pa-
rijs met zich mee-

brengt. Nuon wil daarom in één generatie fos-
sielvrij worden”, zegt Wouter Wolfswinkel van 
Nuon, onderdeel van het Zweedse Vattenfall. 
De tijd dat nutsbedrijven zo veel mogelijk 
energie wilden verkopen, ligt al ver achter ons. 
“Wij bewegen mee met de markt en worden 
meer en meer een kennispartner voor onze 
klanten. Om de doelen van het Klimaatak-
koord te halen, mogen onze woningen in 2050 
nauwelijks nog CO2 uitstoten. Hoe kunnen we 
samen met onze klanten ervoor zorgen dat die 
doelstelling wordt behaald? We moeten meer-
waarde voor de klant creëren.”
Nuon produceert, verhandelt en levert elektri-
citeit, aardgas en warmte. Maar inmiddels zijn 
daar ook andere diensten aan toegevoegd om 

het energieverbruik te verminderen en te  
verduurzamen. “We leveren en monteren ook 
zonnepanelen, energiezuinige cv-ketels, 
warmtepompen, ventilatiesystemen en laad-
oplossingen voor elektrisch vervoer. Daar-
naast leveren we isolatie voor vloeren, gevels 
en daken. We werken daarbij nauw samen met 
onze dochter Feenstra en andere ervaren part-
ners. Als Vattenfall hebben we onze oorsprong 
in energie uit waterkracht. Die duurzame roots 
zien we ook terug in de transitie die we als  
bedrijf maken richting windenergie op land en 
zee. We gaan bijvoorbeeld het eerste subsi-
dievrije windpark Hollandse Kust Zuid I en II 
bouwen. Dat park levert bij oplevering aan 
meer dan één miljoen huishoudens stroom. 

Van gas los?

Sinds 1 juli 2018 is voor nieuwbouwwoningen 
waarvoor een omgevingsvergunning wordt 

aangevraagd geen gasaansluitverplichting 
meer van toepassing. Gemeenten kunnen  
alleen een uitzondering maken als er sprake is 
van ‘zwaarwegende redenen’ voor een gebied. 
Dit zal tot gevolg hebben dat de nieuwbouw 
duurzaam verwarmd gaat worden. Collectieve 
stadswarmte en individuele warmtepompen 
zijn hierin op dit moment de meest waar-
schijnlijke oplossingen. Vanuit technisch per-
spectief is het ook niet zo ingewikkeld om gas-
loos en energiezuinig te bouwen. De initiële 
investering in schil en installatie is echter  
hoger dan bij een gasgekoppelde woning. En 
aangezien nieuwbouw toch vooral om winst-
maximalisatie per m² gaat, wordt het tot nu 
toe niet veel gedaan. Zo worden de lasten van 
het converteren naar een duurzame energie-
voorziening doorgeschoven naar de bewoner. 
Voor de bestaande bouw lijkt het afkoppelen 
van het gasnet een doel op zich te worden. Het 
wordt gepresenteerd als enige manier om een 
klimaatneutrale omgeving te creëren. Dit is 
wellicht een iets te gesimplificeerd beeld met 
bovendien enorme consequenties voor 
woning eigenaren. Er zijn ook alternatieven 
denkbaar, zoals biogas, kleinschalige collec-
tieve oplossingen en waterstof. 
Zon en wind worden steeds belangrijke bron-
nen voor duurzame elektriciteit, maar de pro-
ductie is soms veel hoger dan de vraag. Nuon 
onderzoekt of de Magnum centrale in Gronin-
gen geschikt te maken is voor waterstof dat 
gemaakt wordt van die overproductie van 
windmolens. Deze duurzame brandstof kan 
dan worden ingezet op de momenten dat er 
onvoldoende groene stroom wordt geprodu-
ceerd uit wind en zon. Waterstof staat nu vol-
op in de belangstelling als emissievrije ener-
giedrager. Mocht dit ook ingezet kunnen 
worden voor de gebouwde omgeving, dan kan 
het massaal afkoppelen van woningen  achter-
af wel eens een verkeerde keuze blijken te 
zijn”, aldus Wolfswinkel.
Het gebruik van aardgas heeft ons wel lui  
gemaakt, vindt Wolfswinkel: “Met een gas-
ketel krijg je eigenlijk elke woning wel warm, 
ook al is hij zo lek als een mandje. Er was dus 
niet zoveel noodzaak om echt goed te isole-
ren en luchtdicht te bouwen en het afgiftesys-
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Warmtepomp buitenunit: vergunningplichtig of vergunningvrij?

Nu de gasaansluiting voor nieuwbouw verleden tijd is, neemt 

het aantal vragen toe over warmtepompen. Zo ook of het 

plaatsen van de buitenunit vergunningvrij of vergunningplich-

tig is. Dit hangt echter af van een aantal aspecten, die hier 

kort worden toegelicht.

[BkiP.07.18.RO.NUON.4jpg]

Vergunningvrij bouwen is een limitatieve opsomming van bouwac-

tiviteiten die zijn beschreven in artikel 2 en artikel 3 van Bijlage II 

Bor. Bouwwerkzaamheden en bouwwerken die niet te vinden zijn 

in die twee artikelen zijn dus vergunningplichtig. Nu wordt regel-

matig de vraag gesteld of een buitenunit van een warmtepomp 

vergunningvrij is. Dit is niet heel eenvoudig met een ja of nee te 

beantwoorden.

Het wel of niet vergunningplichtig zijn is te vergelijken met de vra-

gen over buitenunits van airco’s. Met het verschil dat de buitenunits 

van warmtepompen vaak wel iets groter zijn. Een heel kleine bui-

tenunit zou je je dus wellicht ook onder artikel 3 lid 8 kunnen laten 

vallen. Echter, voor wat betreft jurisprudentie bij een airco gaat het 

al mis boven de 50 cm, in welke richting dan ook. Uit jurispruden-

tie kunnen we ook opmaken dat een unit wordt gezien als een on-

derdeel van een bouwwerk als het tegen de gevel aan hangt, of 

op een dak van dat gebouw wordt geplaatst. Als de warmtepom-

punit op de grond staat en deze niet hoger is dan 1 meter, dan kan 

deze onder artikel 2.21 vergunningvrij worden geplaatst.

Ombouwkast > 1 meter

Als er een ombouw(kast) omheen zit en de hoogte meer dan 1 me-

ter is, dan hebben we het over een bijbehorend bouwwerk. En 

dan geldt artikel 2 lid 3. Een buitenunit is in die gevallen vergun-

ningvrij in het achtererfgebied indien nog vierkante meters bebou-

wing in het bebouwingsgebied zijn toegestaan. Daarnaast zou hij 

ook onder artikel 3 lid 1 kunnen vallen mits de unit in het achtererf-

gebied wordt geplaatst en hij volgens de voorschriften van het be-

stemmingsplan qua bouwmogelijkheid is toegestaan.

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 dus vergunningplichtig. Daarbij komt dus 

een welstandsbeoordeling, tenzij geen redelijke eisen van welstand 

van toepassing zijn.

Geluid van warmtepompen

Voor geluid geldt Bouwbesluit afdeling 3.1/3.2 bescherming tegen 

geluid van buiten. De meeste warmtepompen die goed en trillings-

vrij zijn geïnstalleerd, voldoen hier ten opzichte van het binnenni-

veau goed aan. Maar als je als buren met een raam open slaapt 

dan zal je de warmptepompunit in veel gevallen zeker kunnen ho-

ren. Over het geluid van de warmptepomp buitenunit is nog geen 

regelgeving in het Bouwbesluit. De Minister van BZK heeft echter 

wel aangekondigd hiervoor regelgeving in het Bouwbesluit te 

gaan opnemen, als ook de BENG-eisen in het Bouwbesluit komen. 

Tot die tijd kun je als gemeente geluidseisen regelen in de APV. 

Maar dan blijft het heel lastig om hier op te kunnen handhaven.

Auteur: Wico Ankersmit, directeur Vereniging BWT Nederland

afkoppelen. Nou, daar moet je als gemeente 
toch heel enthousiast van worden? Om alle 
benodigde elektriciteit zelf op te kunnen wek-
ken was een grote warmtepomp voorzien,  
zonnecollectoren en een flinke hoeveelheid 
zonnepanelen. Maar het dak van de boerderij 
bleek – mede door de oriëntatie en de com-
plexe opbouw met veel verschillende dakvlak-
ken – niet geschikt. Ook stonden er grote mo-
numentale bomen omheen, die uiteraard niet 
gekapt mochten worden. Het plan was om de 
zonnepanelen achter de boerderij in een stuk 
weiland te plaatsen op een stalen ondercon-
structie. Helaas, de gemeente ging in eerste 
instantie niet akkoord, mede ook omdat het 
weiland tot een natuurgebied zou behoren. Na 
overleg met de gemeente waarbij de duurza-
me ambities zijn uitgelegd, gingen ze toch ak-
koord. Achteraf bleek dat stuk grond toch geen 

lijk wellicht volledig op de warmtepomp kunt 
overgaan. Een dergelijke gefaseerde aanpak 
past ook veel beter bij de behoefte van parti-
culiere woningeigenaren. In één keer alles 
doen is voor de meeste een paar bruggen te 
ver. Dus faciliteer die stapsgewijze aanpak, 
het gaat misschien niet zo snel en is niet altijd 
even efficiënt, maar je zet tenminste stappen 
in de juiste richting. 

Geheel klimaatneutraal

Veel gemeenten hebben duurzaamheid met 
gouden letters in de beleidsstukken staan. 
Maar beleid opschrijven of uitvoeren blijkt in 
de praktijk toch een heel verschil. Zo vertelt 
Wolfswinkel over een particulier met een oude 
woning in een kleine Veluwse plaats. “Deze 
particulier wilde zijn karakteristieke boerderij 
geheel klimaatneutraal maken en van het gas 

teem kan gewoon met hoge temperatuur radi-
atoren. Achteraf een met die insteek 
gebouwde woning geschikt maken voor ge-
bruik van een warmtepomp is dan erg lastig. 
Naast forse investeringen in het verbeteren 
van de schil door isolatie en beter glas, moet 
ook de installatie worden aangepakt. Zo is 
een mechanisch ventilatiesysteem eigenlijk 
onontkoombaar, moet het afgiftesysteem ge-
schikt gemaakt worden voor lage tempera-
tuur, moet er een inductie kookplaat worden 
aangebracht en moet de elektrische installa-
tie worden aangepakt om dit alles te kunnen 
voorzien van energie. Kortom een hoop ge-
doe en kosten.
Een tussenoplossing, zoals een hybride warm-
tepomp, is dan heel logisch. Je zet een flinke 
stap in CO₂-reductie en koopt tijd om de overi-
ge maatregelen te treffen waarmee je uiteinde-
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natuurgebied te zijn, maar een agrarisch  
gebied. Veel gemeenten zijn best welwillend, 
maar de eerste reactie is nog vaak afhoudend. 
Het heeft ook vaak te maken met een bureau-
cratische competentiestrijd tussen de afdelin-
gen. Dan zeggen wij: u kunt de duurzame am-
bities van een bewoner op grond van regeltjes 
wel naar de prullenbak verwijzen, maar hoe 
draagt dat bij aan uw eigen duurzaamheids-
ambitie en beseft u wel wat de impact van zo’n 
afwijzing is op de bewoner? Die slaapt daar 
nachten niet meer van. Bovendien praat zich 
dat rond, waardoor andere bewoners denken: 
nou, laat ik er maar niet aan beginnen. Zo ko-
men we nooit verder met de energietransitie. 
Dan zie je toch vaak dat men met een andere 
blik naar de zaak gaat kijken. Koester die 
duurzaamheidspioniers die het pad effenen 
voor ons allemaal en denk met ze mee opdat 
regels geen obstakels worden.”

Nuon Energiedak Pilot

Een ander voorbeeld is het Nuon Energiedak. 
Wij deden in Bouwkwaliteit in de Praktijk nr. 
1/2 2017 al verslag van het aanbrengen van dit 
dak op de bestaande woning van Wico Anker-
smit, directeur Vereniging BWT Nederland. 
Hierbij worden de dakpannen verwijderd, als-
mede panlatten en tengels. Op het bestaande 
dakbeschot komen isolatieplaten en een  
gesloten vlak van zonnepanelen. 
“Voor dit project was een Omgevingsvergun-
ning nodig, omdat het niet ging om vergun-
ningvrije zonnepalen op het dak, maar om een 
totaal nieuw dak. De aanvraag werd door de 
gemeente voortvarend opgepakt, maar het 
was nog wel even een klus om de welstand te 
overtuigen van de esthetische en bouwkundi-

ge kwaliteit die dit dak heeft. Hier zie je in de 
praktijk dat duurzaamheidsbeleid en 
welstandsbeleid het vaak niet met elkaar eens 
zijn. Daarnaast moest een planologische af-
wijking worden verleend, omdat het nieuwe 
dak 20 cm hoger uitkwam, en dit niet paste in 
het bestemmingsplan. Uiteindelijk was ook 
welstand enthousiast over het eindresultaat, 
maar het vraagt wel enige overredingskracht”, 
aldus Wolfswinkel.
Dit type dak kan ook bij een enkele woning in 
een rijtje worden toegepast: “Probleem is dat 

we niet alleen te maken hebben met woning-
corporaties, maar ook veel particuliere 
woning eigenaren. Als je een koopwoning in 
een rijtje hebt, wordt isolatie toevoegen op 
het dak al lastig. Ook in ambitieuze gemeen-
ten. Het dakvlak komt namelijk hoger te liggen 
door het isolatiepakket. We wisten wel een 
oplossing te ontwikkelen waarmee we de  
bestaande goot kunnen behouden. Hierdoor 
blijft het aanzicht esthetisch verantwoord. 
Maar we merken in de praktijk dat het indivi-
duele woningeigenaren vaak veel moeite kost 
om welstand hiervan te overtuigen. Aan de 
andere kant hebben we gezien dat als we als 
Nuon op voorhand met een gemeente en 
welstand in gesprek gaan over onze visie en 
invulling daarvan met het Energiedak, er meer 
ruimte komt. Zo waren de experts van het  
Gelders Genootschap enthousiast over dit sys-
teem en kregen daardoor een ontheffing voor 
een volledige gemeente. Kijk; dat werkt veel 
beter dan over ieder individueel geval te gaan 
discussiëren. De uiteindelijke doelstelling om 
klimaatneutraal te worden, sneeuwt dan ge-
heel onder. Laat de aanvraag voor vergunning 
van bepaalde energetische maatregelen niet 
in het reguliere proces meelopen, maar toets 
deze apart aan de duurzaamheidsambities 
van de gemeente. Beoordeel plannen niet met 
de blik van gisteren, maar met de blik op de 
toekomst! Dit zijn voor Nuon waardevolle erva-
ringen die ons helpen in het ontwikkelen van 
oplossingen die we breed in de markt  
kunnen zetten.”

Op de bestaande woning van Wico Ankersmit, directeur Vereniging BWT Nederland, is eveneens een Energiedak 

aangebracht.
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Energietransitie in de omgevingspraktijk (2)

Gasloos bouwen en  
omgevingspraktijk

Sinds het Klimaatakkoord van Parijs van 12 december 2015 staat in Nederland de 

energietransitie hoog op de agenda. Het doel is om (zoveel mogelijk) van fossiele 

brandstoffen naar volledig duurzame energiebronnen zoals zonne-, en windenergie over 

te stappen. Om een veelheid aan redenen heeft deze energietransitie een hoge 

beleidsurgentie. In dit artikel wordt nader ingegaan op de consequenties van het gasloos 

bouwen voor de omgevingspraktijk.

Tekst Pieter Woudstra
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