
NEFOM-visie op de handhaving van geluidsoverlast motorvoertuigen
In het kort - lees hier de volledige visie

Ter inleiding:
Er is maatschappelijk draagvlak voor maatregelen. 
Bijna 1 miljoen Nederlanders ondervinden in meer of mindere mate hinder van verkeerslawaai.

Er is noodzaak tot het nemen van maatregelen. 
Een rapport uit 2018 van het RIVM geeft een gedetailleerd overzicht van de schadelijke effecten van ge-
luidsoverlast op de volksgezondheid waaronder coronaire hartziekten en slaapverstoring en stelt dat het 
Nederlandse beleid kan worden verbeterd door het aan te passen aan de nieuwe inzichten van de WHO. 

Als het verkeerslawaai niet bij de bron wordt aangepakt, zijn de kosten om wel aan de WHO-geluidrichtlijn 
te voldoen € 33 miljard voor gevelisolatie bij woningen, jaarlijks € 45 miljoen voor lawaaivermindering 
van provinciaal wegverkeer plus € 550 miljoen aanvullende gevelisolatie. 

De huidige, tradionele handhavingstechnieken voldoen niet. 
Verschillende recente, vaak lokale, initiatieven om verkeerslawaai terug te dringen lopen tegen dezelfde 
muur op: het gebrek aan handhavingsmogelijkheden en slagkracht. Lokale overheden moeten noodgre-
pen doen om de gezondheid van hun burgers te beschermen.

•  Casus Lopik - de gemeente Lopik moest tot de hoogste rechtsinstantie de maatregel “weekendafslui-
ting van de Lekdijk voor motorfietsen gedurende het motorseizoen” verdedigen. 

•  Casus Zuiderdijk - de gemeente Drechterdijk heeft besloten tot een proefperiode inzake weekendaf-
sluiting voor motorfietsen van 1 augustus t/m 30 september 2020.

•  Casus Krimpenerwaard - de gemeenteraad heeft een motie aangenomen die het college oproept tot 
overleg met ministeries en parlement over verlaging van de geluidsnormen voor motoren en aanpas-
sing van de wetgeving.

•  Diverse gemeenten door heel Nederland overwegen de afsluiting van bepaalde wegen voor complete 
groepen weggebruikers, omdat het weren van alleen de overlastgevers niet mogelijk is.

•  Kamervragen van de CDA fractie aan de ministers van Infrastructuur en Waterstaat en van Justitie en 
Veiligheid over het toenemende verzet tegen geluidsoverlast door motorrijders.

•  Overleg binnen de G4 over effectieve maatregelen om de geluidsoverlast van motorvoertuigen aan te 
pakken door de toepassing van ‘slimme handhavingstechnieken’.

NEFOM-stelling:
Een effectieve, kostenbesparende aanpak van geluidsoverlast vereist een juridisch en bestuurlijk 
kader met mogelijkheden voor lokale overheden en waterschappen om hinderlocaties vast te 
stellen, brongericht beleid op geluidsoverlast te ontwikkelen en handhaving te verzekeren.
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NEFOM-aanbevelingen:
De meest voor de hand liggende en vaakst genoemde oplossing is dat het volume van het politiekorps fors 
wordt uitgebreid. De ervaring leert deze vorm van traditionele handhaving slechts zeer beperkt werkt. Te 
complex, tijdrovend en duur. Daarom moet er gekeken worden naar nieuwe en alternatieve handhavings-
methoden waarvoor investeringen nodig zijn. Deze investeringen zijn mogelijk als de opbrengst van de 
boete in de gemeentekas vloeit, zoals bij overtreding op gemeentelijke parkeerterreinen reeds het geval 
is. Dit maakt slimme handhaving van lawaaioverlast door motorvoertuigen financieel haalbaar.

Slim handhaven
Technisch gezien zijn er betere mogelijkheden tot handhaving:
• De inzet van akoestische flitspalen en geluidsapps.
•  De subjectieve waarneming, waar bij wet is toegestaan dat de politie zonder meting constateert of er een 

niet toegestane aanpassing aan het voertuig is gedaan die overlast veroorzaakt.
•  Op basis van de waarneming kan een Wachten op Keuring (WOK) melding gedaan worden bij de RDW 

en/of boete uitgedeeld.
•  Gemeentelijke samenwerking en communicatie om gecontroleerd en systematisch de geluidsoverlast 

van motorvoertuigen aan te pakken.

Uitbreiding van het aantal gemeentelijke BOA’s
Gegeven het grote aantal prioriteiten bij de politie is de inzet van BOA’s bij de handhaving van belang. Het 
voordeel is dat een gemeente zelf kan beoordelen, in welke mate uitbreiding van het aantal BOA’s gewenst 
is om de taak van de politie in deze over te nemen. Deze oplossing is financieel haalbaar bij verlening van 
passende opsporingsbevoegdheid en indien de opbrengst van de boete in de gemeentekas vloeit. De in-
zet van extra BOA’s maakt het mogelijk dat slimme handhavingstechnieken eenvoudig en op grote schaal 
toegepast kunnen worden.

De Nederlandse Federatie Omgevingslawaai Motorvoertuigen (NEFOM) wil dat overheden paal en perk 
gaan stellen aan de geluidsoverlast die wordt veroorzaakt door een deel van de motorvoertuigen. Hoofddoel 
is het met ingang van uiterlijk 1 juni 2023 vaststellen en handhaven van een maximale geluidsnorm van 
70dB(A) voor alle motorvoertuigen, zowel oude als nieuwe.

Onze 5 actiepunten voor de aanpak geluidsoverlast motorvoertuigen
Opgesteld in overleg en/of op advies van: aangesloten groepen, TNO, gemeenten en de G4. 

1.  Verlaging geluidsnorm voor motorfietsen en andere voertuigen in de L-categorie naar een maatschappelijk aanvaardbare norm.
2.  Een algeheel verbod op regelbare uitlaatsystemen voor motorvoertuigen die afwijking veroorzaken van de geluidsemissie 

volgens de typegoedkeuring. In combinatie met  een APK met geluidtest en strikte handhaving.
3.  Wettelijke mogelijkheid voor de gemeente om een maximum aan dB(a) voor woongebieden in te voeren: 75 dB(A) langs de 

weg en 70 dB(A) bij de gevel voor de dag en de avond met vermindering van 5 – 10 dB(A) voor de nachtperiode.
4.  Wettelijke mogelijkheid voor de gemeente tot het invoeren van inrijverboden voor specifieke categorieën voertuigen die 

overlast veroorzaken.
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 handhavingsapps. 
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