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Inititatiefvoorstel onderzoek instellen naar lawaaioverlast reducerende maatregelen 
waaronder geluidszones gemeente Bloemendaal

Van:
Aan: Onderwerp:

Zelfstandig Bloemendaal 
voorzitter gemeenteraad Bloemendaal

onderzoek geluidszones
De raad in openbare vergadering bijeen op lo w&àcï 'lQ'CL)

Constaterende dat

- Veel inwoners in onze gemeente Bloemendaal structureel geluidsoverlast -De 
geluidsoverlast in onze gemeente de laatste járen alleen maar toeneemt. -De door de 
gemeente ingestelde maatregelen zoals het plaatsen van matrix waarschuwingsborden niet 
hebben geleid tot een verbetering.

Overwegende dat

« - Bepaalde motoren wettelijk meer dan 103 db (A) mogen produceren.
« - 70 procent van de motoren meer geluid maken dan 85 cb (A).
« - Bij 85 dB(A) gehoorbescherming verplicht is gesteld door de ARBO.
* - Deze wettelijke normen zijn gebaseerd op 5034 van het max aantal toeren. -
* - Aanpassen van de wettelijke normen een traject van vele járen is.
» - Diverse gemeenten milieuzones hebben ingesteld voor bijvoorbeeld het weren van

oude dieselmotoren. -

ervaren.



De GGD Amsterdam negatieve gezondheidseffecten onderkent als gevolg van

geluidsoverlast van motorvoertuigen.

Een dergelijke zone ook kan worden ingevoerd voor voertuigen waarin voertuigen 

die niet boven het maximaal aantal decibels uitkomen in 

combinatie met de invoering van een certificaat 'stil voertuig'.

Het instellen van een milieuzone een gemeentelijke aangelegenheid is 

Bevoegd gezag voor het instellen van een milieuzone het college van burgemeester 

en wethouders is.

Het college van B&W zelf kan bepalen of het een milieuzone wil instellen en zo ja,

voor welk gebied.

Deze constructie ook kan worden toegepast voor "stille voertuigen in stille gebieden"

zone in combinatie met de invoering van een certificaat 'stil voertuig'.

- Dit zou een mogelijkheid kunnen zijn om sneller tot een oplossing te komen voor de 
geluidsoverlast op onder meer de Vogelenzangseweg, Zandvoorterweg, den Textlaan, 
Elswoutslaan, Julianalaan, Militairenweg, Bloemendaalseweg etc.

- door 

besluit:

-Op korte termijn en 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
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