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Verzonden

Bijlage(n)

Geachte leden van de raad,

Op 8 februari 2022 ontvingen wij een initiatiefvoorstel van de fractie van Zelfstandig Bloemendaal

met als onderwerp: onderzoekinstellen geluidszones gemeente Bloemendaal.

Conform artikel 147a lid 4 van de Gemeentewet neemt de raad geen besluit over een voorstel dan

nadat het college in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van de raad te

brengen.

Het dictum van het initiatiefvoorstel luidt:

“Op korte termijn een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden van het instellen van ‘stille

voertuigen’ zones voor de gemeente Bloemendaal.

- De samenwerking met andere kustgemeenten op dit gebied te intensiveren, (met name Bergen).

- Zo snel mogelijk de raad te informeren naar de straten en/of gebieden die aangewezen kunnen

worden als ‘stille voertuigen zone’ waar alleen voertuigen worden toegelaten met een

maximum aantal decibels.

- Een werkgroep te vormen van ambtenaren en leden van de raad/commissie om dit project te

begeleiden”.

Het college heeft de volgende wensen en bedenkingen overdit initiatiefvoorstel.

1. Het aanwijzen/instellen van een ‘stille voertuigenzone’ naar analogie van een milieuzone is
niet mogelijk. Binnen de geldende wet- en regelgeving kan een milieuzone alleen betrekking
hebben op emissie-klassen van voertuigen. Geluid is geen criterium voor een milieuzone of
andersoortige, zonale geslotenverklaring op grond van de verkeerswetgeving.
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2. Een gemeente heeft niet de mogelijkheid om zelf nadere technische eisen te stellen aan
(stille) voertuigen en daarvoorcertificaten of toegangsbewijzen uit te geven.
De toelatingseisen zijn landelijk/Europees geregeld is type-goedkeuringen van de
betreffende voertuigen.

3. Hetinitiëren van een project en het instellen van een werkgroep komen het college niet
effectief en efficiënt voor. Het college wijst erop, dat de burgemeester de raad diverse keren
heeft geïnformeerd over dit onderwerp en daarvoor ook expliciet aandacht heeft gevraagd
aan de minister. De burgemeester staat in nauw contact met de burgemeester van Bergen
en heeft zich daarom ook aangesloten bij het initiatief van Bergen. Vervolgens hebben
burgemeester Roest, mw. Nienhuis van Heemstede en dhr. Moolenburgh van Zandvoort
mede namens diverse burgemeesters uit Noord-Holland nogmaals aandacht gevraagd voor
dit onderwerp. Zie brief onder nr. 2021001941 die aan u is aangeboden door middel van
brief 2021002575, d.d. 25 augustus 2021.
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