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Artikel Haarlems Dagblad

Geachte heer Burger,

Op 18 juni 2021 heeft u vragen gesteld over geluidsoverlast van motoren. In deze brief leest u onze

antwoorden.

Vraag I

Antwoord 1

Brief van 7 december 2020 aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat
Ter uitvoering van de door de raad aangenomen motie van 17 september 2020 inzake overlast
gemotoriseerde verkeer heeft het college op 7 december 2020 het Ministerie van Infrastructuur en

Waterstaat een brief gestuurd waarin aandacht wordt gevraagd voor de overlast. De link naar de motie
is: https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Vergaderingen/Raad/2020/17-september/20:00/Moties-
vreemd-aan-de-orde-van-de-dag/Aanoenomen-Motie-5-ZB-CDA-Geluidshinder-verkeersonveiligeheid-
2020003534.pdf. De link naar de brief: https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/421-Brief-
college-aan-rijk-inzake-overlast-motoren-uitvoerinq-motie-5-van- 17-september-2020004624. pdf.
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Beeldvormende avond van 25 maart 2027
In de beeldvormende avond van 25 maart 2O2I is er een themasessie door de politie gehouden voor
de raadsleden. De politieleiding van Kennemer Kust is tijdens deze beeldvormende avond in het
bijzonder ingegaan op (geluids)overlast van motoren en op de acties die de politie kan nemen. De
politieleiding heeft op verzoek van enkele raadsleden aangegeven de N206 en N208 mee te nemen bij
controles. De link naarde documenten van deze beeldvormende avond treft u hierbij aan:
https: //gemeenteraad. bloemendaal.nl/Vergaderingen/Beeldvormende-Avond/2021l25-maart/20:00

Artikel Haarlems Dagblad van 15 juni 2021: "scherpere controle op herrie motoren. Burgemeesters
kustgemeenten schrijven brief aan minister".
Het Haarlems Dagblad plaatst op 15 juni 2021 een bericht over de overlast van motoren. Op 11juni
2021 is met enkele kustgemeenten (Zandvoort, Noordwijk, Katwijk, Wassenaar en Velsen) over dit
thema gesproken. Op verzoek van de burgemeester van Bloemendaal zijn bij de toegangswegen naar
het strand voorafgaande aan het weekend van 12 en 13 juni 2021 matrixborden geplaatst met het
opschrift "Geluidsoverlast motor boete 400 euro". Het overleg met de kustgemeenten heeft o.a.
geresulteerd in een gezamenlijke brief namens de regioburgemeesters in Noord-Holland aan de
Minister van Infrastructuur en Waterstaat (daarover treft u hieronder meer informatie aan). De
burgemeester heeft de politieleiding van Kennemer Kust gevraagd om handhaving op geluid en
asociaal gedrag. Wij verwijzen u voor meer informatie naar het kopje "brief van 24 juni 2021 inzake
aantallen controles en boetes".

Brief van 24 juni 2027 inzake aantallen controles en boetes
In de commissie Bestuur en Middelen van 24 juni 2021 heeft de burgemeester toegezegd u, naar
aanleiding van technische vragen, te informeren over de aantallen controles en boetes. Dit is gebeurd
via het griffiebericht van 25 juni 2021. I¡ 202L zijn meerdere controles uitgevoerd in de periode
januari - april 2O2I op veelal de doorgaande wegen. Voor de komende zomer staan diverse controle
gepland waarbij het team verkeer van de politie zowel opvallend als onopvallend aanwezig zal zijn in
de gemeente. Er zijn in de genoemde periode 14 bekeuringen uitgeschreven voor het niet hebben van
een zogenaamde DB killer. De link naar deze brief is:
https://gemeenteraad. bloemendaal. nllDocumenten/D 1-Beantwoording-technische-vragen-ZB-inzake-
controles-motoren-202 1002 106. odf

Gezamenlijke brief von 2 juli 2021 namens regioburgemeesters
Mede namens de burgemeesters van de gemeenten Castricum, Zaanstad, Heiloo, Velsen, Beverwijk,
Heemskerk, Uitgeest en Alkmaar hebben de burgemeesters van de Driehoek Kennemer Kust
(Heemstede, Zandvoort en Bloemendaal) op 2 juli 2027 een brief gezonden aan de Minister van
lnfrastructuur en Waterstaat om aandacht te vragen voor de overlast van/door motoren. ln de brief
worden zes maatregelen bepleit om de overlast aan te pakken:
- een verlaging van de geluidsnormen ndor een moatschappelijk aanvaardbaar niveou;
- een algeheel verbod op de handel, verkoop en gebruik op de openbare weg van: regelbare
uitlaotsystemen voor alle motorvaertuigen, verwijderbore dB-killers en andere mechanische of
elektronische regelsystemen die afwijkingen veroorzaken ten opzichte van de wettelijke
goedkeuringseisen;
- een wettelijke mogelijkheid voor een gemeente om een moximale eis met betrekking tot het oontal
dB(A)'s voor woongebieden in te voeren. Dit overeenkomstig de wens van veel Duitse gemeenten. Of
biivoorbeeld door net zoals in Oostenrijk een lijst te maken van wegen die verboden zijn voor motoren die
meer dan een bepoalde hoeveelheid geluid dB(A)'s)maken;
- meer wettelijke mogelijkheden voor gemeenten tot het invoeren van inrijverboden of andere
be pe rke nde m a otre g e le n;
- ee n verplichte'geluids-APK;
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- een wettel¡jk koder tot een verbeterd en vereenvoudigd systeem voor hondhaving op geluidsoverlast

door motorvoertuigen met inzet von nieuwe tT-middelen, zoals de akoestische flitspaal of
handhavingsapp.

Deze brief treft u aan bij het griffiebericht van 2 juli 202ll.
httos : //gemeenteraad. bloemendaal. nllDocumenten/door-motoren-2021001941. odf

Antwoord 2
Aan de zuidzijde van de N201 Zandvoorterweg zijn in het verleden geslotenverklaringen voor

vrachtwagens (borden C7 bijlage 1 RW90) geplaatst. Deze zijn voorzien van (onder)borden

"uitgezonderd bestemmingsverkeer". Handhaving is niet mogelijk omdat uit jurisprudentie blijkt dat

het voor bestemmingsverkeer niet noodzakelijk is dat een chauffeur (uitsluitend) stopt bij zijn of haar

bestemming. Verder is relevant het feit dat dit een N-route is waar de verkeerfunctie, dus het rijden

van de ene naar de andere bestemming de bedoeling is. Ook is de omrijfactor aanmerkelijk en in veel

gevallen niet aanvaardbaar. Ten aanzien van tractoren merken wij op dat de drukte van

landbouwverkeer te maken heeft of kan hebben met het bollenseizoen waarin het altijd drukker is met

transporten.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Bl_oemeh
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