
 1 

Betreft: met pretherrie wordt het algemeen belang ondergeschikt gemaakt aan 
particuliere genoegens - zorgplicht overheid in het begrenzen van de individuele vrijheid 
wanneer gedragingen van het individu tot overlast zijn voor anderen en het voorkomen 
van schade van de gezondheid van haar inwoners 
 
Vogelenzang, 19 april 2022 
 
Geacht college, 
 
Overlast door excessief verkeerslawaai is een groeiend probleem. Met illegale sportuitlaten 
en opzettelijk lawaai veroorzakend gedrag veroorzaakt een relatief kleine groep 
verkeersdeelnemers veel overlast bij een groot aantal omwonenden en gebruikers van de 
openbare ruimte. In vele tientallen gemeenten bestaan inmiddels actiegroepen van 
omwonenden die zich hiertegen verzetten. Zo ook in Vogelenzang, waar we als NEFOM-
bewonersgroep Vogelenzangseweg het probleem onder de aandacht willen brengen en 
samen met uw college, bestuurders van medeoverheden en ambtelijke beleidsmakers willen 
werken aan een oplossing. 
 
De Vogelenzangse bewonersgroep is in 2021 gestart om aanvankelijk iets tegen 
geluidsoverlast door motoren te doen. Gaandeweg zijn we ons gaan richten op alle 
verkeersoverlast op het 30 km/u-traject van de Vogelenzangseweg. Het gaat specifiek om 
dat deel van de Vogelenzangseweg wat binnen de bebouwde kom ligt tussen de Graaf 
Florislaan en de Bartenweg. Met verkeersoverlast bedoelen we overlast veroorzaakt door: 

1. geluidsoverlast; 
2. verkeersonveiligheid; 
3. luchtverontreiniging door uitstoot van stikstof, CO2 en fijnstof; 
4. verkeersdrukte.  

De verkeersproblematiek aan de Vogelenzangseweg houdt nu al ruim twintig jaar aan 
zonder dat iets structureel en integraal wordt opgelost.  
 
Op dit moment wordt de meest overlast veroorzaak door geluidsoverlast door sportauto’s, 
vrachtwagens (die er eigenlijk niet eens mogen rijden), tractoren (die sinds 2000 in aantallen 
toenemen) en motoren (met of zonder sportuitlaat). Daarnaast lijkt de Vogelenzangseweg 
na de herinrichting in 2018 een racebaan geworden. Er lijkt inmiddels sprake te zijn van een 
Max Verstappen-effect waarbij ook sportauto’s met hoge snelheden en lawaai overlast 
veroorzaken. Omwonenden van Vogelenzangseweg snakken naar een oplossing voor de 
toegenomen geluidsoverlast, maatregelen tegen uitstoot van stikstof, CO2 en fijnstof en 
verkeersonveiligheid (bijvoorbeeld fietsers pakken nu de stoep in plaats van de rijweg).  
 
In de bestrijding van verkeersoverlast zijn we in gesprek met de twee wegbeheerders: 
provinciebestuur (traject rotonde Bekslaan tot dorpsgrens) en gemeentebestuur 
(dorpstraject). Wij vragen deze overheidsbesturen om met maatregelen op zowel de korte 
als lange termijn te komen. Oplossingsrichting nu is handhaven en voor langere termijn 
structureel verbeteren leefbaarheid binnen ons dorp.  
 
Voor de N206-traject binnen bebouwde kom waarvan de provincie wegbeheerder is, zijn we 
in gesprek met het provinciebestuur. Op 15 december vond het schouwbezoek 
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Vogelenzangseweg door SP-statenlid Wim Hoogervorst plaats. Naar aanleiding van dit 
bezoek heeft de SP-fractie schriftelijke vragen gesteld. Voor de beantwoording van deze 
vragen verwijzen we naar de bijlage. Op deze beantwoording hebben wij richting de SP-
fractie als volgt gereageerd: 

- Voor de herinrichting van de Vogelenzangseweg in 2018 stonden aan beide zijden 
van de weg kolossale lindenbomen, waarvan vele al enige scheefgroei vertoonden. 
Dat maakte het parkeren in de krappe ruimten tussen de bomen niet gemakkelijk op. 
Sommige auto’s stonden dan ook half op de weg. Passerend verkeer moest hiervoor 
langzaam rijden om geen ongelukken te veroorzaken. Na de herinrichting zijn de 
lindebomen gekapt en is er een tamelijk recht traject ontstaan, waarbij de auto’s 
goed geparkeerd konden worden en de snelheid van passerend verkeer kon worden 
opgevoerd ondanks de maximumsnelheid van 30 km/u. 

- Er wordt gesproken over een gemiddelde snelheid van 34 km/u in het dorp. Dit zou 
blijken uit een meetonderzoek. Tenzij de voetgangers en fietsers worden 
meegenomen, rijden motorvoertuigen door dorp Vogelenzang met een gemiddelde 
snelheid van meer dan 34 km/u. Hoe is de onderzoeksvraag geformuleerd en met 
welk doel? Over welke perioden is er gemeten? Wie heeft het onderzoek uitgevoerd? 
Graag ontvangen wij een kopie van deze meetgegevens.  

- Er wordt gesproken over de verkeersremmende maatregelen die de snelheid 
terugbrengen naar 30 km/u bij het binnenrijden van de bebouwde kom. Welke 
maatregelen zijn dat en hoe is er gemeten dat deze effectief zijn of nog steeds 
werken? 

- 6.000 motorvoertuigen per etmaal zou een betere intensiteit zijn dan 10.000 
motorvoertuigen per etmaal (2017). Wat is het aantal motorvoertuigen per etmaal in 
2022? Wij schatten het aantal motorvoertuigen per etmaal inmiddels op 15.000. Zijn 
er meer recentere meetgegevens, ingeval dit het geval is ontvangen wij deze graag. 

- Maatregelen tegen intensief doorgaand verkeer ontbreken.  
o Kortetermijnoplossing: om de verkeersintensiteit te beperken zou aan beide 

zijden van het dorp een doseersysteem met flitser een oplossing zijn, zodat 
doorgaand verkeer ontmoedigd wordt en eerder afslaat om de N207/N205 
(Drie Merenweg) te nemen. Bijvoorbeeld in de gemeente Gooise Meren heeft 
een dergelijk systeem bij Muiden in het verleden prima gewerkt. 

o Langetermijnoplossing: een nieuw traject aanleggen tussen de N206 ter 
hoogte van De Ruigenhoek en de N207 nabij de kalkzandfabriek. Ook dit zou 
voor de inwoners van de gemeente Hillegom een verlichting betekenen voor 
hun dorpskern. De omgeving staat niet stil. In Zuid-Holland is men bezig met 
de Rijnlandroute bij Leiden en deze sluit aan op de N206 met als gevolg nog 
meer verkeer door dorp Vogelenzang. De gemeente Hillegom is bijvoorbeeld 
bezig om de verkeersintensiteit door dorpskern te beperken. Er moet daar 
een rondweg komen en deze sluit mogelijk aan op de N206 met als gevolg 
nog meer verkeer door dorp Vogelenzang. Daarnaast zorgt de grote 
woningbouwopgaaf in Zuid-Kennemerland, Duin- en Bollenstreek en 
Haarlemmermeer voor verdere toename verkeersintensiteit op alle 
doorgaande wegen zoals de Vogelenzangseweg (N206). 

 
Op 3 februari hebben we een eerste gesprek met wethouder Wijkhuisen en ambtelijke 
ondersteuning gehad. Dit gesprek ging over de vormen van verkeersoverlast veroorzaakt 
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door gemotoriseerd verkeer op de Vogelenzangseweg. Op 3 maart heeft in het dorpshuis 
van Vogelenzang het vervolggesprek met wethouder Wijkhuisen en ambtelijke 
ondersteuning plaatsgevonden. Dit gesprek was een verdieping op de problematiek zoals 
door ons toegelicht tijdens het eerste gesprek waarin we onze vier thema’s geluid, snelheid, 
uitstoot en drukte op hoofdlijnen hebben besproken.  
 
Wij hebben op 3 februari 2022 aandacht gevraagd voor de nadelige gevolgen van 
verkeersoverlast voor de verkeersveiligheid, volksgezondheid, luchtkwaliteit en 
leefbaarheid. Ook uw college heeft tijdens het gesprek op 3 februari 2022 geconstateerd dat 
er sprake is van verkeersoverlast door gemotoriseerd verkeer op de Vogelenzangseweg. 
Deze overlast wordt veroorzaakt door geluidsoverlast, verkeersdrukte, verkeersonveiligheid 
en luchtverontreiniging. Nu is belangrijk om verbindingen te leggen: verbindingen tussen de 
vier oorzaken, tussen de verschillende bewoners- en raadsinitiatieven, tussen de 
verschillende overheden en tussen raad en college.  
 
Sinds 3 februari 2022 gaat de discussie niet (meer) over wel of geen verkeersoverlast door 
geluid, snelheid, uitstoot en drukte, maar gaat nu over welke overheid is verantwoordelijk 
voor bestrijden van overlast. Dit vraagstuk, denkrichtingen ter bestrijding van 
verkeersoverlast en verder afpellen van de normen uit juridische en beleidskaders 
geluidbelasting, verkeersveiligheid, luchtkwaliteit en verkeersintensiteit waren vervolgens 
de bespreekpunten voor het vervolggesprek op 3 maart 2022. Oplossingsrichtingen, meten 
en concrete maatregelen volgen hopelijk spoedig.  
 
Na het gesprek op 3 februari 2022 waarbij we tot vaststelling van bestaan van 
verkeersoverlast zijn gekomen, hebben we tijdens het vervolggesprek op 3 maart 2022 
geprobeerd tot overeenkomstige uitgangspunten in bestrijding van verkeersoverlast te 
komen.  
 
Tijdens het vervolggesprek op 3 maart 2022 heeft uw college toegelicht wat niet kan in het 
bestrijden van verkeersoverlast. Belangrijk uitgangspunt is voor ons de zorgplicht van de 
overheid: zorg voor een leefbare omgeving. Daarin voelen we ons gesterkt door de Europese 
en nationale rechtspraak waarin overheden zijn verplicht om de gezondheid van inwoners te 
beschermen (zie bijlage zorgplicht). Op grond van deze zorgplicht hanteren wij de 
uitgangspositie dat in dit geval de gemeente een zet is. Wat echter op 3 maart 2022 door uw 
college is gevraagd, is dat wij als bewonersgroep bedenken wat mogelijke oplossingen zijn. 
Het kan wat ons betreft niet zo zijn dat de overheid stelt dat niks kan, terwijl overlast 
voortduurt en daarmee schade ontstaat voor haar inwoners. Inwoners aan de 
Vogelenzangseweg ondervinden problemen van het feit dat de gemeente de juridische 
kaders en wettelijke normen niet handhaaft. Daardoor ontstaat schade bij de inwoners. Wij 
verwachten een proactieve en oplossingsgerichte houding van uw college.  
 
Tijdens de coronatijd is gebleken, dat het recreatieve verkeer toeneemt. Tijdens goed weer 
staan de parkeerplaatsen bij Oase en Panneland volledig vol. Dat baart zorgen en we weten 
eigenlijk niet hoe wij het hier leefbaar kunnen houden. We hopen dat het hier nog leefbaar 
blijft, want in de Haarlemmermeer en Hillegom wordt meer en meer gebouwd en deze 
inwoners hebben ook woon-verkeer, recreëren en komen naar de kust via onze gemeente. 
(bron: B&W gemeente Bloemendaal) 



 4 

Vanuit uw rol als gemeentebestuur dient u te zoeken naar oplossingen. Wij kijken 
vooralsnog primair niet naar oplossingen. Plat gezegd, wij hebben overlast door verkeer en 
wij houden de overheid hiervoor verantwoordelijk. De overheid is dus verantwoordelijk voor 
concrete maatregelen: handhaven nu en structureel verbeteren leefbaarheid dorp voor 
langere termijn.  
 
Gelijk aan onze strategie laten we ons binnen een bestuurlijke context liever niet verleiden 
tot oplossingen zoals onze inhoudelijke voorganger Stichting Vogelenzang Veilig dit wel 
actief heeft gedaan. Deze stichting heeft twee jaar intensief met uw college overlegd over 
oplossingen. Onze benaderingswijze is ontstaan door teleurstellingen van onze voorgangers 
(overheid blijft met bewoners in gesprek over oplossingen, maar er gebeurt feitelijk niks) en 
anderzijds door de tijdgeest (succesvolle juridische procedures zoals door Milieudefensie en 
Urgenda).  
 
Wij vragen uw college actie op de vier thema’s van verkeersoverlast op de 
Vogelenzangseweg. Wat ons betreft gaat het om de volgende maatregelen: 

1. handhaving geluidsnormen en realiseren geluidsreductie tot veilige waarden; 
2. handhaving maximumsnelheid; 
3. handhaving milieunormen en verminderen uitstoot van stikstof, CO2 en fijnstof tot 

veilige waarden;  
4. verhogen leefbaarheid dorp Vogelenzang door verminderen doorgaand, zwaar en 

gemotoriseerd (groeps)verkeer. 
Daarnaast zijn we benieuwd naar de (tussentijdse) resultaten op grond van de inventarisatie 
van de meldingen bij het gemeentelijk meldpunt overlast motoren. 
 
Voorgaande betekent niet, dat we deze passende maatregelen niet willen ondersteunen, 
maar het zijn per definitie deeloplossingen van een groter probleem. Als we deeloplossingen 
niet integraal blijven bekijken, lopen we het risico dat we ons beperken tot een enkele 
deeloplossing. Er moet meer gebeuren. 
 
Uiteindelijk willen we duurzame maatregelen tegen verkeersoverlast Vogelenzangseweg. 
Maatregelen kunnen reeds bestaande zijn, maar nog veel meer moeten het nieuwe, meer 
structurele maatregelen zijn. Vaak zijn het in eerste instantie losse, op zichzelf staande 
maatregelen. Kijk naar het initiatiefvoorstel van Zelfstandig Bloemendaal, uw ideeën over 
milieuzones en over uitbreiding inrijverbod vrachtauto’s. Stuk voor stuk passende en 
haalbare maatregelen, maar in hoeverre bereiken we met deze maatregelen ons primair 
doel? Voorbeeld: je kan fietspaden aanleggen (deeloplossing) om de veiligheid voor fietsers 
(en voetgangers) te borgen, maar echte en integrale totaaloplossing zou afschaling van de 
N206 kunnen zijn. Daarmee realiseer je duurzame leefbaarheid op, aan en rondom de 
Vogelenzangseweg. Wij kunnen helpen door bijvoorbeeld inzichtelijk te maken wat nu de 
vier veroorzakers van verkeersoverlast doen met de leefbaarheid in onze dorpen. 
 
Uiteindelijk zou best kunnen, dat één of meerdere deeloplossingen de meest haalbare opties 
zijn, maar zo ver zijn we nog niet. Los van wat wel of niet haalbaar is, is belangrijk dat u als 
overheid en wij spreken over hetzelfde probleem.  
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Wij zijn heel blij met uw positieve instelling ten aanzien van een milieuzone voor de 
gemeente Bloemendaal. Bijvoorbeeld de gemeenten Amsterdam en Haarlem al langer een 
milieuzone en Amsterdam heeft hiertoe geautomatiseerde detectie (flitspaal) en 
boetesysteem. Inwoners van Haarlem en Amsterdam genieten nu van een schonere lucht 
dan die van Vogelenzang. Uw college kan dit voorbeeld volgen zodat uw inwoners 
beschermd worden tegen de schadelijke uitstoot van oude diesels (tractoren). 
Verkeersremmende maatregelen die bijvoorbeeld in de gemeente Gooise Meren (Muiden) 
golden om het sluipverkeer van de A6 tegen te gaan kunnen ook hier in Vogelenzang komen.  
 
De beschreven overlast wordt niet enkel ervaren in Vogelenzang, maar ook in de andere 
dorpen. De recreatieve panoramaroute trekt veel gemotoriseerd verkeer vanuit de Duin- en 
Bollenstreek naar Zuid-Kennemerland en vice versa. Daarnaast wordt de verkeerdrukte 
veroorzaakt door doorgaand verkeer (woon-werkverkeer) via de noord-zuidverbindingen 
van Haarlem naar Leiden en Den Haag en in Bennebroek via Vogelenzang de oost-
westverbindingen met de Haarlemmermeer. Ook wordt de Vogelenzangseweg als sluiproute 
voor de A4 en A44 gebruikt. Dit speelt wanneer bijvoorbeeld sprake is van files op deze 
rijkswegen. Dit betekent voor de Bloemendaalse dorpen verkeersoverlast doordeweeks door 
gebruik Vogelenzangseweg als reguliere en sluiproute voor doorgaand verkeer en buiten 
werktijden om in de avonden en weekend voor recreatief verkeer. Daarmee is de 
verkeersdruk op de Vogelenzangseweg altijd hoog en overschrijdt de weg alle normen ten 
aanzien van lawaai, snelheid, CO2, stikstof, fijnstof en trillingen. De leefbaarheid voor 
dorpsbewoners aan de Vogelenzangseweg staat onder druk.  
 
In het verleden was er sprake van een rondweg als alternatief voor de Vogelenzangseweg 
dwars door het dorp. Op dat moment was de verkeersintensiteit 5.000 verkeersbewegingen 
per etmaal. Ondertussen zijn dat er bijna 15.000, zal verder toenemen door woningbouw en 
nieuwe ontsluitingswegen in de bollenstreek en is door gemeente of provincie geen enkele 
structurele verandering uitgevoerd ter vermindering van verkeersoverlast. Hillegom is nog 
steeds bezig met een rondweg (mobiliteitsplan duurzaam bereikbaar Hillegom). Geen enkele 
weg in Nederland is vergelijkbaar met de Vogelenzangseweg. De panoramaroute 
(Scheveningen-Zandvoort), tractoren, touringcars voor de bollentoeristen, motorclubs, 
oldtimerrally’s, the keep-them-rolling tours, Solex-clubs, NS-bussen bij ongevallen op het 
spoor rijden allemaal door dorp Vogelenzang. (bron: bewoner Vogelenzangseweg) 
 
Het project Duinpolderweg betrof een tweetal opgaven in Noord-Holland. Te weten het 
realiseren van robuuste brugverbindingen over de Ringvaart van de Haarlemmermeer en het 
verminderen van de verkeershinder en verbeteren van de leefbaarheid in Vogelenzang, 
Bennebroek (gemeente Bloemendaal) en Zwaanshoek, Beinsdorp en Lisserbroek (gemeente 
Haarlemmermeer), waar wegen meer verkeer krijgen te verwerken dan de capaciteit 
idealiter toelaat. Bij het dorp Vogelenzang rijden ca. 10.000 motorvoertuigen per etmaal 
(2017), terwijl 6.000 motorvoertuigen beter aansluit bij hoe de weg is ingericht. (bron: GS 
provincie Noord-Holland) 
 
Uw college stelt dat aan de geluidsoverlast door de gemeente niks gedaan kan worden. De 
gemeente is gehouden aan Europese regels. Deze regels laten toe dat voor motoren een 
hogere geluidsnorm geldt dan voor ander verkeer. Nieuwe Europese geluidsnormen voor 
motorfietsen zijn vastgesteld waarbij meer dan 100dB is toegestaan. WHO-norm is 53dB, 
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NEFOM adviseert maximaal 70dB en bij 85dB moeten gehoorbeschermers worden gedragen, 
terwijl er motoren zijn die meer dan 100dB aan geluid mogen produceren. 
 
Wij hebben ook contact gezocht met Europarlementariërs van verschillende partijen over de 
toegestane geluidsnormen voor motoren en over de stikstofnormen. In Parijs zijn afspraken 
gemaakt met het oog op verlaging van uitstoot door motorvoertuigen in het kader van de 
internationaal gemaakte afspraken ter bescherming van onze gezondheid en bescherming 
van de gezondheid van de inwoners een cruciale rol bij de aanpak van geluidsoverlast door 
motorvoertuigen. Oostenrijk, Tirol heeft al specifieke maatregelen heeft genomen om de 
geluidsoverlast door motorfietsen direct al te beperken met het oog op de bescherming van 
de volksgezondheid, waaronder een inrijverbod voor motorfietsen ook al voldoen deze 
motorfietsen aan de bestaande EU-normen. Vertegenwoordigers van de motorrijders 
hebben bij de Europese Commissie hiertegen bezwaar gemaakt, maar de Europese 
Commissie heeft met verwijzing naar de bescherming van de gezondheid van de inwoners 
deze bezwaren ongegrond verklaard. Wij constateren dat de Europese Commissie van 
mening is dat met het oog op de bescherming van de gezondheid reeds nu onder de 
bestaande afspraken en verdragsbepalingen specifieke maatregelen mogelijk zijn. Naar onze 
mening is deze recente beslissing mutatis mutandis eveneens van toepassing op de situatie 
in Nederland, temeer daar Nederland een veel grotere bevolkingsdichtheid heeft dan Tirol. 
Deze beslissing biedt dus nu al mogelijkheden tot het nemen van beheersmaatregelen, zoals 
een inrijverbod op wegafsluiting voor motorrijders gedurende het motorseizoen. 
 
Meer dan 70% van de motorfietsen heeft een stationair geluidsniveau boven 85dB. 
Ongeveer 7% van de auto’s heeft een stationair geluidsniveau boven 85dB. Dus 70% van de 
motoren zijn luider dan 85dB tegenover 7% van de auto’s. En dat is dan allemaal nog 
gebaseerd op 50% van het maximale toerental. 
 
De GGD Amsterdam onderkent de volgende gezondheidseffecten wegverkeer als gevolg van 
geluidsoverlast door gemotoriseerd verkeer: in Nederland jaarlijks honderden sterfgevallen 
als gevolg van verkeerslawaai, ernstige slaapverstoringen treden op bij 600.000 inwoners 
van Nederland en ernstige hinder wordt ondervonden door 1,3 miljoen inwoners van 
Nederland. Zonder maatregelen zal herrie binnen twintig jaar het milieuprobleem met de 
grootste impact op de volksgezondheid zijn. In dit kader leggen wij er nog eens de nadruk op 
dat motorrijders met 8% van het totaal aantal voertuigen 37% van de gezondheidskosten 
van lawaaivervuiling veroorzaken (bron: NEFOM factsheet Gezondheid en geluid) 
 
Tijdens de bestuurlijke conferentie geluidsoverlast motorvoertuigen van 24 november 2021 
waar uw college aanwezig was, is gesproken over wat nu wel mogelijk is om verkeersoverlast 
te bestrijden. Er kan worden gehandhaafd op tegengaan van geluidsoverlast op grond van 
artikel 57 RVV 1990: bestuurders van een motorvoertuig, bromfietsers en snorfietsers 
mogen met hun voertuig geen onnodig geluid veroorzaken (zie bijlage slim handhaven). Een 
handhaver zal ter plaatse op basis van beroepsmatige deskundigheid een inschatting kunnen 
maken of er sprake is van normoverschrijdend en hindergevend gedrag. Daarnaast kan er 
worden gecontroleerd op te veel lawaai veroorzaakt door illegale sportuitlaten (zogeheten 
db-killers). Ook kan worden gecontroleerd op maximumsnelheid. De bebouwde kom van de 
Vogelenzangseweg kent twee maximumsnelheden: 50 en 30 km/u. In het dorp zelf is de 
maximumsnelheid 30 km/u. Uw college stelt dat dorpstraject van de Vogelenzangseweg is 
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ingericht als 30 km-weg. Dat zou betekenen dat ook daar kan worden gehandhaafd op 
maximumsnelheid. 
 
De organisator van de bestuurlijke conferentie, college van de gemeente Bergen, heeft al op 
4 december 2020 de volgende maatregelen aangekondigd:  

1. verlaging van de geluidsnormen voor motorfietsen naar een maatschappelijk 
acceptabel niveau door meer wettelijke mogelijkheden voor de gemeente, zoals het 
invoeren van een maximaal aantal decibel voor woongebieden en beter en 
vereenvoudigd systeem voor handhaving op geluidsoverlast door motorvoertuigen, 
waarbij nieuwe IT-middelen, zoals de akoestische flitspaal kunnen worden ingezet; 

2. inrijverboden (en handhaven) voor motoren die overlast veroorzaken, te denken valt 
aan het instellen van milieuzones of andere beperkende maatregelen (ontmoedigen 
verkeer of afsluiten). 

 
Geluidsnorm motoren kan weliswaar voldoen aan de huidige Europese norm, maar die norm 
ligt doorgaans boven het maatschappelijk acceptabel niveau. Dat motorgeluid voldoet aan 
de Europese norm voor fabrikanten wil overigens niet zeggen, dat nimmer sprake kan zijn 
van een overtreding. Als je onnodig geluid produceert, kan de politie een bekeuring uitreiken 
zonder dat daarvoor een zogenaamde statische meting hoeft te worden verricht. Dat is 
neergelegd in artikel 57 RVV 1990. In het verleden is hierover geprocedeerd tot en met de 
Hoge Raad. De A-G heeft in zijn conclusie duidelijk gesteld dat van onnodig geluid sprake is, 
zodra het veroorzaakte geluid het normale, door auto's veroorzaakte geluid te boven gaat. 
De Hoge Raad heeft dit advies overgenomen in zijn arrest van 22 mei 1973. Op 16 juni 2008 
heeft ook het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een dergelijke zaak beoordeeld. Het Hof 
oordeelde dat het oordeel van de agent voldoende was om met toepassing van artikel 57 
RVV een boete op te leggen, terwijl evenmin een formele geluidsmeting daartoe vereist is. 
Een ambtsedige verklaring van de verbalisant is voldoende. Ook op de website van de 
Motorrijdersactiegroep (MAG) staat, dat het produceren van onnodig geluid tot een boete 
kan leiden zonder enige technische meting. 
 
Bijvoorbeeld de gemeente Leiden past artikel 57 RVV 1990 met succes toe. Uw college stelt 
daarentegen dat het aantal agenten zo weinig is dat dit artikel niet kan worden toegepast in 
de gemeente Bloemendaal. 
 
Uw college stelt dat de handhavingsbevoegdheid een bevoegdheid van het OM is. De 
bevoegdheden van de driehoek burgemeester, politie en OM zijn gewijzigd. De politie kan 
niet zelfstandig meer beslissen waarop gehandhaafd kan worden. Wanneer de politie 
zomaar handhaaft, wordt de politie teruggefloten voor iets wat de politie niet mocht. 
Daarnaast is er in de gemeente veel discussie hoe om te gaan met de beperkte capaciteit 
van de politie. Het feit dat weinig capaciteit beschikbaar is voor handhaving verkeersnormen 
is gevolg van bestuurlijke keuzes. 
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Paul Broer, portefeuillehouder verkeer van de Nationale Politie, zegt hierover het volgende: 
“Het is een groeiend probleem en het is belangrijk dat er een eenduidige aanpak komt om 
de geluidsoverlast in het verkeer in te perken. Nu gebeurt het vaak dat gemeenten hun 
eigen plan trekken en een gebied, straat of dijk afsluiten voor ronkende motoren en 
rondscheurende auto’s. De wet- en regelgeving laat ruimte voor een eigen interpretatie en 
optreden van lokale en provinciale overheden. Daarbij worden wegen soms gedeeltelijke 
en/of periodieke afgesloten om maar van het probleem af te zijn. Maar dat is natuurlijk geen 
structurele oplossing.” 
 
Steeds meer in de pers komt dat gepresenteerde waarden toch niet echt de feitelijke 
waarden zijn. Het is daarom dat wij de echte waarden willen weten. Daarom willen wij uw 
college vragen een feitelijk onderzoek te laten uitvoeren naar verkeerslawaai (geluidsnorm, 
geluidsgevelbelasting), verkeersveiligheid (snelheid) en -intensiteit gemotoriseerd verkeer 
(verkeersbewegingen vrachtverkeer, tractoren, motoren en auto’s), uitstoot van CO2, 
stikstof en fijnstof, en trillingen. Bijvoorbeeld de gemeente Hillegom heeft in 2021 metingen 
verkeersbewegingen uitgevoerd.  
 
De provincie heeft in 2016 het rapport Natura 2000 beheerplan Kennemerland-Zuid 
gepresenteerd. Daarin staat te lezen dat de stikstofdispositie in Natura 2000-gebied 
Amsterdamse Waterleidingenduinen (AWL) de norm ver overschrijdt. Het is daarom dat de 
provincie de landbouwbedrijven aan de N206 wil saneren. Echter de stikstofproductie wordt 
voornamelijk veroorzaakt door het wegverkeer. Er is een relatie tussen verkeer en 
stikstofdispositie. Hoe harder er gereden wordt, des te meer stikstof uitstoot. Wisselende 
snelheden en acceleratie vergroten de uitstoot. Constante (lage) snelheid is uit het oogpunt 
van stikstof uitstoot en geluidsproductie het minst schadelijk. De opmerking dat uw college 
niet veel kan met de CO2-uitstoot begrijpen wij niet zo goed. De gemeente is bijvoorbeeld 
verantwoordelijk voor het afgeven van de omgevingsvergunning voor Vogelenzang Vitaal 
met daarbij rekening houdend met de additionele CO2-uitstoot van de bouw en gebruik van 
nieuwe woningen. Inwoners van deze nieuwe woonwijk maken straks ook gebruik van de 
Vogelenzangseweg. Daarmee is de gemeente Bloemendaal wel degelijk aangesloten bij de 
stikstofdiscussie en niet enkel beperkt tot een landelijk probleem. De meest eenvoudige 
oplossing voor dit CO2-probleem is de verkeersintensiteit van de N206 terug te brengen 
naar de daarvoor bedoelde 4.000 tot 6.000 verkeersbewegingen per etmaal waarvoor de 
weg bedoeld en ingericht is. 
 
Wij zijn betrokken bij de raadswerkgroep onderzoek instellen naar lawaaioverlast 
reducerende maatregelen waaronder geluidszones gemeente Bloemendaal. Tegelijkertijd 
zijn we met uw college in gesprek. Dat is lokaal. Provinciaal pakken we samen met de SP-
fractie de verkeersproblematiek op. Europees hebben we contact met Europarlementariërs 
als het gaat over geluidsnormen motoren. Op alles wat nu onze aandacht krijgt, geven wij op 
dat punt telkens een reactie. 
 
Tijdens het vervolggesprek op 3 maart 2022 heeft wethouder Wijkhuisen toegezegd dat hij 
de contactgegevens van enkele andere initiatieven aan ons door zou sturen om te bekijken 
of clubs zoals de onze krachten kunnen bundelen. Ook gaf de wethouder aan dat ook de 
ANWB met problematiek verkeerslawaai bezig is op zowel landelijk als Europees niveau. 
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Ons eerste gesprek met wethouder Wijkhuisen was belangrijk. De discussie gaat niet (meer) 
over wel of geen verkeersoverlast door geluid, snelheid, uitstoot en drukte, maar gaat nu 
over welke overheid is verantwoordelijk voor bestrijden van overlast.  
 
Nu het bestaan van verkeersoverlast bestuurlijk lijkt vast te staan, vragen wij de overheid de 
leefbaarheid te verbeteren. Leefbaarheid gaat over gezondheid, veiligheid, milieu, 
bereikbaarheid en sociale cohesie. Over dat laatste (en de verkeersintensiteit op de 
Vogelenzangseweg) heeft Piet van der Ham al gewaarschuwd in zijn boek uit 2006: 
“Vogelenzang, historische sociografie van een eigenzinnig dorp in de gemeente Bloemendaal 
[…] blijft de Vogelenzangseweg het dorp letterlijk en figuurlijk splijten.” Door 
verkeersoverlast de leefbaarheid aan de Vogelenzangseweg en in het dorp onder druk staat. 
 
Naast portefeuillehouders handhaving en verkeer speelt ook portefeuillehouder 
volksgezondheid een rol. We hopen daarmee dat uw voltallig college denkt in mogelijkheden 
in plaats van de tot nu toe uitgesproken onmogelijkheden. Ondanks uw wensen en 
bedenkingen op het initiatiefvoorstel onderzoek instellen naar lawaaioverlast reducerende 
maatregelen waaronder geluidszones gemeente Bloemendaal, zal uw college gemotiveerd 
zijn om met een proactieve grondhouding de raadswerkgroep te helpen zoeken 
onderzoeken naar mogelijkheden om verkeersoverlast te bestrijden nu door de 
gemeenteraad dit voorstel unaniem is aangenomen na de al eerdere vanuit de fracties 
positieve behandeling in de commissie grondgebied. 
 
Wij verzoeken uw college om: 

1. te handhaven op geluids- en snelheidsnormen en inrijverboden; 
2. deze brief ter kennisneming te geven aan de commissies grondgebied en 

samenleving; 
3. deze brief ter kennisneming te geven aan de coalitieonderhandelaars 

bestuursperiode 2022-2026.  
Wij sturen een afschrijft van deze brief aan de griffie zodat de brief bij de ingekomen 
stukken raadsvergadering wordt geplaatst. 
 
Onze kritische opstelling aangaande het zogenaamd beperkt handhavingsinstrumentarium 
van de gemeente, provincie en Rijk is als constructief bedoeld. Als bewonersgroep bieden 
wij onze expertise aan. Uiteraard bieden wij ook onze expertise aan de raadswerkgroep 
onderzoek instellen naar lawaaioverlast reducerende maatregelen. Ook wij zijn meest 
gebaat bij een proactieve overheid. Niemand zit te wachten op andere dan bestuurlijke 
procedures. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

Voorzitter NEFOM-bewonersgroep Vogelenzangseweg 
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