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Van de voorzitter
Beste lezer,
We hebben een belangrijke mijlpaal bereikt, namelijk de start van de lobby van de burgemeesters aan de
Minister van Infrastructuur en Waterstaat om de geluidsoverlast van motorvoertuigen aan te pakken.
In de brief, die ondertekend is door de burgemeesters van de gemeente Krimpenerwaard en Lopik, leggen
ze uit wat het probleem is en vragen om maatregelen.
Deze brief is de afgelopen week aan de minister gestuurd, verder hebben beide burgemeesters Tweede
Kamerleden benaderd om deze lobby te ondersteunen.
Als dit geluid slechts bij 2 kleinere gemeenten vandaan zou komen, zou het wellicht niet direct zoveel
indruk maken bij de minister. Het is dus van belang om zo veel mogelijk gemeenten bij dit initiatief te laten
aansluiten.
Het NEFOM bestuur heeft in overleg met de burgemeesters de lobbybrief ter beschikking gesteld aan alle
NEFOM leden, tot dusver 46 bewonersgroepen in 9 provincies, die hun burgemeesters zullen verzoeken
deze lobby te steunen.
Jij kunt ook als individuele burger een verzoek aan de burgemeester doen. Mocht je dit van plan zijn, neem
dan contact op met de NEFOM (info@nefom.nl) en we kunnen je helpen hoe dit aan te pakken én we
sturen je dan de voorbeeldbrief.
Namens het NEFOM bestuur
Tony Hardenberg, voorzitter

Top 7: geluidoverlast door Motorvoertuigen
•
•
•
•
•
•
•

Sportuitlaten: Motorfietsen zijn vaak uitgerust met “sportuitlaten”, die aanzienlijk meer herrie
produceren dan de oorspronkelijk gemonteerde fabrieksuitlaten.
Groepen: Motorrijders rijden graag in groepen. Juist de massaliteit van een groot aantal motoren leidt,
vooral op mooie dagen, tot ernstige geluidshinder tot in de verre omtrek.
Sportauto’s: Sport- dan wel cut-out uitlaat onder auto's. “Met gesloten klep klinkt de uitlaat gewoon
zoals je gewend bent. Druk op de knop van de afstandsbediening en de hel breekt los”
Racen: Verder is het voor veel motorrijders een sport om snel op te trekken, terug te schakelen in de
bocht en daarna weer extra gas te geven of ander verkeer met veel kabaal te passeren.
Zware motorfietsen: Veel zware motorfietsen voldoen aan de wettelijke normen, maar produceren
veel meer herrie dan maatschappelijk wenselijk is. Als een personenauto passeert valt het niet op, maar
als een van deze motorfietsen passeert is het echt storend.
Motorboten en waterscooters, deze geven ongeveer dezelfde “sensatie” als het bijwonen van een
motorcrosswedstrijd of een bos dat door kettingzagen wordt omgehaald.
Quadrijders. Die maken veel brute herrie, zijn zwaar opgevoerd en rijden geen 25 km per uur
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Burgemeesters tegen geluidsoverlast motorvoertuigen
Op 30 oktober 2020 hebben de burgemeesters Cazemier van de gemeente Krimpenerwaard en De Graaf
van de gemeente Lopik gezamenlijk een brief gestuurd aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
om aandacht te vragen voor de ernstige geluidsoverlast van motorvoertuigen in beide gemeentes.
Ze stellen dat motorvoertuigen en met name motorfietsen veel meer geluid maken dan maatschappelijk
acceptabel is. Het gaat dan over:
a. Motoren die zijn uitgerust met “sportuitlaten”, die aanzienlijk meer herrie produceren dan de
oorspronkelijk gemonteerde fabrieksuitlaten.
b. Zware motorfietsen die voldoen aan huidige wettelijke normen, maar veel meer geluid produceren
dan maatschappelijk wenselijk.
c. Motorrijders die in groepen rijden, deze massaliteit leidt tot ernstige geluidshinder tot in de verre
omtrek.
d. Het is voor veel motorrijders een sport om snel op te trekken, terug te schakelen in de bocht en
daarna weer extra gas te geven of ander verkeer met veel extra geluid te passeren.
Zij doen dit op basis van een breed gesteunde motie van het CDA en de VGBK, waarin verzocht wordt om:
•
actief te blijven handhaven op geluidsoverlast en snelheidsovertreding, alsmede andere vormen van
verkeersoverlast door motoren op relevante (dijken, provinciale wegen en doorgaande
binnenwegen) wegen in de gemeente Krimpenerwaard. Met als doel de verkeersoverlast van voor
de corona periode en het eerste weekend van de corona periode niet meer te laten plaatsvinden én
•
In samenwerking met de Groene Hart Gemeenten een actieve lobby richting het parlement en
kabinet op te starten om het aantal toegestane decibels te verlagen.
De burgemeesters hebben de lobbybrief opgesteld in nauwe samenwerking met gemeentelijke
actiegroepen en de NEFOM (Nederlandse Federatie Omgevingslawaai Motorvoertuigen). Met als doel om
te komen tot minder geluidsoverlast door motorvoertuigen voor de inwoners.
De Burgemeesters vragen aandacht voor de volgende 5 punten;
1. Verlaging van de geluidsnormen voor motorfietsen naar een maatschappelijk acceptabel niveau;
2. Een algeheel verbod op handel, verkoop en gebruik op de openbare weg van regelbare
uitlaatsystemen voor alle motorvoertuigen, waaronder kleppen in de uitlaat, verwijderbare dB-killers
en andere mechanische of elektronische regelsystemen die afwijking veroorzaken ten opzichte van
de geluidsemissie volgens de type goedkeuring;
3. Wettelijke mogelijkheid voor de gemeente om een maximale eis met betrekking tot het aantal dB’s
voor woongebieden in te voeren. Dit overeenkomstig de wens van ook veel Duitse gemeenten. Of
bijvoorbeeld door net zoals in Oostenrijk een lijst te maken van wegen die verboden zijn voor
motoren die meer dan een bepaalde hoeveelheid geluid maken.
4. Meer wettelijke mogelijkheden voor de gemeente tot het invoeren van inrijverboden voor motoren
die overlast veroorzaken middels het instellen van milieuzones of andere beperkende maatregelen;
5. Een wettelijk kader tot een verbeterd en vereenvoudigd systeem voor handhaving op
geluidsoverlast door motorvoertuigen met inzet van nieuwe IT middelen, zoals de akoestische
flitspaal of handhavingsapp;
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NEFOM en lokale bewonersgroepen: Samen staan we sterk
De samenwerking tussen de NEFOM en de lokale bewonersgroepen is van groot belang voor het behalen
van onze gemeenschappelijke doelstelling:
“Langs democratische weg, en via het betrekken van de EU, het Rijk, de provincies, de regio’s en
de gemeenten, voor 1 juli 2023 te komen tot de invoering en handhaving van 1 maximale
geluidsnorm van 70 dB(A) voor alle motorvoertuigen. Deze doelstelling kan ook trapsgewijs van
onderop worden bereikt, dat wil zeggen: eerst via gemeenten, regio’s en provincies en vervolgens
pas landelijk en internationaal.”
Hieronder in het kort de onderlinge rolverdeling:

NEFOM “Landelijke aandacht”

Bewonersgroepen

De NEFOM vraagt landelijk aandacht voor de volgende 5 punten, ze benadert
hiervoor de betrokken ministers, rijksambtenaren, Tweede Kamerleden, etc.
Verder benadert de NEFOM de landelijke pers. Onderstaande punten vragen
een “lange adem” en zullen niet op korte termijn effect sorteren.
1. Invoering van een identieke geluidsnorm voor alle motorvoertuigen op basis
van een landelijk geldend maximum van 70 dB(A) per uiterlijk 1 juli 2023.
2. Een algeheel verbod op regelbare uitlaatsystemen, die in negatieve zin
afwijkingen veroorzaken van de geluidsemissie volgens de typegoedkeuring.
Dit in combinatie met een verplichte jaarlijkse APK, ook voor motoren en
scooters.
3. Vanuit het Rijk en/of provincies nu al de (wettelijke) mogelijkheid bieden aan
gemeenten om in woon-en stiltegebieden binnen hun grondgebied de
maximale geluidsnorm van 70 dB(A) in te voeren.
4. Vanuit het Rijk en/of provincies, en vooruitlopend op definitieve wetgeving,
nu al aan gemeenten de mogelijkheid bieden tot het invoeren, op nader aan
te wijzen wegen binnen hun grondgebied, van inrijverboden voor
motorvoertuigen die meer dan 70 dB(A) produceren.
5. Het creëren van een wettelijk kader voor verbeterde en vereenvoudigde
handhaving op de maximale geluidsnorm van 70 dB(A), onder meer door de
inzet van moderne (IT-)technologie.

De bewonersgroepen
onderschrijven de 5
actiepunten en vragen
hiervoor aandacht bij
Burgemeester en
Wethouders van hun
Gemeente.

Bewonersgroepen “slim handhaven”

NEFOM

Lokale bewonersgroepen blijven in hun gemeente aandacht vragen voor de
geluidsoverlast problematiek. Dit kan door actie te voeren en te vragen om “slim
handhaven” door de volgende opties: (Klik HIER voor details)
1. Gebruik Artikel 57 RVV.
2. Inzet Wacht op Keuring (Wok) -melding
3. Visuele controle door BOA of politie
4. Inrijverboden voor motorfietsen gedurende de weekends
5. Instellen Milieuzone
6. Gezamenlijk handhaven door gemeenten
7. Opzet Landelijk Meldpunt Geluidoverlast Motorvoertuigen
8. Inzet Akoestische flitspaal en/of Handhavingsapps

De NEFOM
ondersteunt de
bewonersgroepen met
raad en daad waar
mogelijk.

MAG HET WAT ZACHTER
Hierbij wat filmpjes van motor- en autoliefhebbers (in Nederland én het buitenland).
Dit soort overlast komt overal in Nederland voor.
https://www.youtube.com/watch?v=HG2Xii3dHEk
https://www.youtube.com/watch?v=nalle0gaHHY
https://www.youtube.com/watch?v=YUSb2lXNHUI
https://youtu.be/ZSyrvgfkCiY
www.nefom.nl
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Ze vragen aan de
Gemeente om deze
punten te
ondersteunen en
kenbaar te maken aan
de betrokken
minister(s)

Mook War Cemetery
Beste Burgemeester Gradisen, op 4 mei 2020 stonden u en ik samen met de medebewoners de
gevallenen te herdenken aan de Groesbeekseweg bij het prachtige Mook War Cemetery, ook toen al was
er Corona en moesten we afstand houden . Ik krijg kippenvel als ik terugdenk aan het moment. Iets voor
achten reed er een motor langs met een groot geluidsvolume, zelfs toen hij (rustig) langsreed was het
geluidsniveau hoog. Echter na het uitrijden van de 30km zone ging het gaspedaal open en was het geluid
duidelijk overstemmend en opdringerig te horen. Op het moment dat de minuut stilte aanbrak om 20:00, of
had moeten aanbreken, was het geluid alles overstemmend en jankend waar te nemen hoewel de motor in
kwestie al voorbij het Zwaantje moest zijn gereden. Ongetwijfeld kunt u zich het moment voor de geest
halen.
Deze situatie vond ik pijnlijk. Pijnlijk omdat de minuut stilte niet stil was. Pijnlijk omdat er BOA's bij de
herdenking aanwezig waren die machteloos stonden: ze hebben niet de tijd en de middelen om op te
treden, is mij toegelicht. Pijnlijk omdat het duidelijk maakt hoe sommigen de rust verstoren zonder
noodzaak. Pijnlijk omdat u als burgemeester vroeg om een minuut stilte namens de burgers en de
gevallenen, maar die niet kreeg.
Bovenstaande situatie is typerend, het is iets wat u en ik hebben meegemaakt. Het staat echter niet op
zichzelf: dagelijks hebben bewoners met geluidsoverlast te maken. Dan denk ik niet alleen aan de
bewoners aan de rijksweg, maar ook die aan de "toeristische motorroutes" en de Heumensebaan/ringbaan,
de bewoners van de Generaal Gavinstraat, bewoners aan de Maas die overlast hebben van motorboten en
waterscooters etc. Ik kan mij héél goed voorstellen dat motorrijden leuk is en kan zijn, ik heb zelf immers
motor gereden, maar ik zie er niet het nut van in dat ik binnen in mijn keuken een motor kan aan horen
komen in Plasmolen en dat ik, als hij in Groesbeek is, hem nóg hoor. De normen zijn simpelweg te hoog
en/of er wordt geprutst met de uitlaten.
Onlangs heeft uw collega Burgemeester Cazemier van de Gemeente Krimpenerwaard een lobby gestart
richting de Minister van Infrastructuur en Waterstaat mevrouw van Nieuwenhuizen. U vindt deze brief in de
bijlage tezamen met de gerelateerde kamervragen die onlangs over dit onderwerp zijn gesteld. Ik zou u
willen verzoeken deze lobby te steunen. Het kost u niets en het is een kleine moeite, maar potentieel met
een grote bijdrage voor de inwoners én voor motorrijders, want alleen zo kunnen wegafsluitingen
voorkomen worden.
Met vriendelijke groet
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Europese samenwerking
In de afgelopen periode hebben we contact gehad met bewonersgroepen in Duitsland, België, Oostenrijk,
Frankrijk en Zwitserland. Het blijkt dat ondanks de strengere regels en handhaving, zoals in Duitsland, de
overlast groot is. Meer informatie volgt.

Motorrijder vs bewoner in Zuid Duitsland en Oostenrijk
Natuurlijk spelen in het buitenland dezelfde problemen
als bij ons. In dit FILMPJE kun je zien wat er speelt in
Zuid-Duitsland en Oostenrijk, en hoe het wordt
aangepakt.
Hoewel de milieuvoorschriften steeds strenger worden,
worden motorfietsen elk jaar sterker, sneller en vaak
luider. Chauffeurs dringen aan op hun recht om te
rijden, altijd en overal met hun duurder betaalde en
legaal gelicentieerde machines. Maar een groeiend
aantal inwoners in Zuid-Duitsland en Oostenrijk
mobiliseert zich tegen de overlast.

FEHAC, NEFOM en geluidsoverlast
Het bestuur van de NEFOM heeft in de afgelopen periode gesproken met bestuursleden van de Federatie
Historische Automobiel- en Motorfietsclubs (FEHAC). Zij behartigt de belangen van de eigenaren van
historische wegvoertuigen. Vooral in Nederland, en via FIVA ook internationaal.
Lid van FEHAC zijn 250 Nederlandse verenigingen en
stichtingen. Die vertegenwoordigen samen zo'n 57.000 eigenaren
van historische wegvoertuigen. Dat zijn niet alleen
personenauto’s, maar ook tweewielers, autobussen,
bedrijfsvoertuigen, aanhangwagens, karren, rijtuigen en mobiele
werktuigen als tractoren.
De FEHAC stelt:
Het moge duidelijk zijn dat motorfietsen voorzien van uitlaten die
geluid nauwelijks dempen een grote bron van ergernis zijn.
Lokale actiegroepen pleiten daarom eerst voor strenge
handhaving van geluidsnormen en als dat niet helpt voor het
afsluiten van wegen teneinde de rust weder te doen keren. In
Nederland zijn er al stiltegebieden waarvoor speciale regels met
betrekking tot geluid gelden.
In een overleg met enkele bestuursleden van de NEFOM hebben
vertegenwoordigers van de FEHAC aangegeven begrip te
hebben voor ondervonden geluidsoverlast, en dat we daar met
z’n allen wat tegen moeten doen. De vraag is: hoe?
Handhaving van de huidige en toekomstige geluidsnormen staat hoog op de agenda van de NEFOM, en
daar staan we als FEHAC helemaal achter. Echter, handhaving is een zaak van de politie en die kampt met
een gebrek aan mankracht waardoor er naar makkelijkere vormen van het tegengaan van geluidsoverlast
gegrepen zou kunnen worden. Lees: wegen afsluiten.
En zonder iets af te doen aan de hinder die de omwonenden ondervinden van het lawaai, kunnen we er
ook niet omheen dat mensen, bijvoorbeeld omdat men meer thuis zit als gevolg van de Corona pandemie,
eerder en meer irritatie ondervinden. Dat versterkt alleen maar de noodzaak om het gestelde probleem
serieus te nemen.
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Petities
In de afgelopen maanden zijn op diverse plaatsen petities verschenen om een eind te maken aan de
geluidsoverlast van motorvoertuigen. Hieronder enkele voorbeelden.
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Geluidsoverlast in het Nieuws
Kan er geen belasting geheven worden op lawaai?
In deze Volkskrant rubriek reageert de redactie op wat er leeft onder lezers. Deze week: geluidsoverlast.
Motorrijders in het natuurgebied waar je wandelt, thuiswerkende buren die net te vaak de boor erbij pakken
tijdens de lunch, ‘moderne muzak’ in de supermarkt en bij de tandarts. Volkskrantlezers worden gek van
het lawaai in Nederland. <Lees Verder>
Brullende motoren en schreeuwende uitlaten. De gemeente Rotterdam is helemaal klaar met
geluidsoverlast van sportwagens. Een zogenaamde lawaaiflitser moet in de toekomst bestuurders van
auto's die te veel lawaai maken kunnen beboeten.
Sportwagens die eens extra hard optrekken door de Rotterdamse straten. Voor de inwoners van de
Maasstad zijn die een doorn in het oog. Om de geluidsoverlast aan te pakken heeft de gemeente bij wijze
van proef een decibelmeter met bijbehorende camera opgehangen.
Wanneer er een auto voorbijkomt die te veel lawaai maakt, wordt er een foto gemaakt. De bestuurder kan
een boete van tot wel 400 euro krijgen. <Lees verder>
Dijkbewoners in actie tegen herrie van motoren op Viaanse dijken Dijkbewoners in Vianen zijn de
overlast van motoren zat. Verzet hiertegen startte met ongeveer vijftien bewoners van wijk De Hagen. Al
snel had de groep veertig medestanders en nu zoeken initiatiefnemers Tom (73) en Luuk (35) aansluiting
bij Vijfheerenlanden Stiller. <Lees verder>

Nieuwsbrief van Stichting Rust bij de Kust
Een ongemakkelijke waarheid
Zo ervaren de betrokken Zandvoortse raadsleden, wethouders en burgermeester de mooie documentaire
De Zandvoort Formule, die regisseur Wytzia Soetenhorst met producent The Film Kitchen maakte in
opdracht van BNNVARA. En ook de mensen van het circuit waren not amused. Voor hen allen reden om
ostentatief weg te blijven bij de première van de documentaire afgelopen week tijdens het Filmfestival in
Utrecht.
Toch heeft Wytzia Soetenhorst een objectieve weergave willen maken van hoe Zandvoort omgaat met de
komst van de Fomule 1, nog voordat corona ervoor zorgde dat het dit jaar niet door kon gaan. En daar is
ze redelijk in geslaagd. Redelijk, omdat juist de objectieve weergave een paar gevoelige pijnpunten
blootlegt. Het schrille contrast tussen de bulldozers in aangetast landschap versus de schoonheid van de
duinen en de natuur is ronduit pijnlijk. Nog pijnlijker is het niveau van enkele Zandvoortse
gemeenteraadsleden. Ik heb te doen met de burgermeester. En ook pijnlijk dat de dames van de
nagelstudio worden gepresenteerd als representatief voor de Zandvoortse bevolking. Ze zeggen het ook
zelf: “Zandvoort was ooit een chique gemeente, je was er trots op als je kon zeggen er te wonen. Daar is
niet veel meer van over.” En “Zonder de prins was het nooit gelukt.”
Tja, dat zijn ongemakkelijke waarheden als je ze niet wilt zien wanneer je ermee wordt geconfronteerd.
Maar de documentaire toont aan hoe het is. Hoe de duinen en de natuur worden vernield ten faveure van
een klimaat- en milieuvijandig volksvermaak. De aanwezigheid van Rust bij de Kust in de documentaire
doet ons in die context meer dan recht en laat zien dat tegengeluid een belangrijke rol vervult.
De documentaire is te zien op 12 oktober bij BNNVARA op NPO 2 om 20.25 uur en wordt herhaald op 13
oktober om 14.30 uur en op 17 oktober om 14.20, steeds op NPO 2. En voor wie nu al benieuwd is, is er
een trailer.
https://www.youtube.com/watch?v=Km0oCPRDYeQ
https://pers.bnnvara.nl/bnnvara-komt-met-de-2doc-de-zandvoort-formule-het-dorp-het-duin-de-race/
Om het racegeweld tegen natuur en onze oren te bestrijden, voeren we met regelmaat juridische
procedures. Helaas is dat best een dure aangelegenheid. U zou ons enorm helpen met een donatie, door
ons te helpen deze kosten te kunnen dragen. Omdat de Stichting Rust bij de Kust een ANBI-status heeft,
zijn er fiscale voordelen mogelijk. U kunt een donatie kwijt op rekening NL92 TRIO 0379 6913 02 t.n.v.
Stichting Rust bij de Kust. Wij bedanken u op voorhand hartelijk hiervoor.
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