
NEFOM-focus op de geluidsoverlast op waterwegen en recreatieplassen
In het kort - lees hier de volledige visie

Ter inleiding:
Er is sprake van ernstige geluidsoverlast op waterwegen en recreatieplassen. 
Afgaande op berichtgeving in de media en van bewoners is het percentage van vaartuigen dat overlast 
geeft aanzienlijk. Het betekent ook dat er veel bootbezitters zijn die geen overlast geven maar wel last 
hebben van negatieve associaties. 

Bij overlast treden overheden en waterschappen vaak al of niet onbedoeld facilitair op. 
Met bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van gratis parkeerplaatsen en trailerhellingen op toeristische 
plekken, het voorzien van nieuwe woonwijken van vaargeulen met toegang tot open water en waterwe-
gen, en het toestaan of gedogen van gemotoriseerde pleziervaart zonder snelheidsbeperkingen.

De ervaring leert dat excessen bij recreatie op het water standaardpraktijk zijn. 
Het gaat naast vaargedrag om geknoei met uitlaat- en inlaatsystemen van de motor, fabrikanten die de 
grenzen opzoeken van maximalisering van het geluidsniveau en een gebrekkig systeem van regulering 
en handhaving. Daarnaast is er te weinig oog voor de schadelijke uitstoot van de binnen- en plezier-
vaart, zowel wat betreft decibels als schadelijke stoffen. 

NEFOM-stelling:
Er is de noodzaak voor een betere bescherming van bewoners, recreanten, landschap en natuur 
tegen de overlast en schade van plezier- en binnenvaart. Het vergt een structurele aanpak van de 
overheid om deze sectoren te verduurzamen en overlast uit te bannen. 

Overlast daar waar het het meest pijn doet:
De Nederlandse waterrecreatiesector is in opmars: motorboten en waterscooters, zowel nieuw als twee-
dehands, zien recordcijfers in de verkoop. Naast dit toenemende recreatieve waterverkeer kent ons land 
een grote binnenvaartsector. Beide sectoren zorgen voor geluids- en andere overlast. Wij focussen ons 
op de geluidsapecten.

Binnenvaart - Volgens een RIVM-rapport1  is de uitstoot van schadelijke stoffen en de geluidsoverlast 
van met name de oudere binnenvaartschepen aanzienlijk. Het stimuleren van binnenvaart als een alter-
natief voor goederentransport over de weg heeft ontegenzeggelijk milieuvoordelen, maar de overheid 
heeft te weinig oog voor de aanpak van de CO2-uitstoot en geluidsoverlast van met name de oudere
binnenvaartschepen.

Watersport - De laatste jaren is het vermogen van waterscooters, speedboten en powerboten en daar-
mee de overlast behoorlijk toegenomen. Waterscooters met 300 pk en snelheden tot 130 km/u uur zijn 
geen uitzondering.

Extra bijzonder is dat de geluidsoverlast (en bijbehorende CO2 en stikstofuitstoot) plaats vindt binnen een 
straal van 500 meter van een aantal waardevolle Natura 2000 natuurgebieden (EU niveau) zoals de Acht-
hovense Uiterwaarden en de Zouwelanden en zelfs ìn beschermde natuurgebieden zoals de Bieschbosch.

1. Kasifa, S.C., Scheepvaart en Milieu: Mogelijkheden voor emissiereductie, RIVM rapport 773002019/2002
2. (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=celex:32013L0053)
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Hoe harder hoe harder
Geluidsnormen
Richtlijn 2013/53/EU42 stelt dat pleziervaartuigen met binnenboordmotor of met hekmotor zonder 
geïntegreerde uitlaat, waterscooter- en buitenboordmotoren en hekmotoren met geïntegreerde uitlaat, 
de grenswaarden van 70 dB voor de kleinere motoren tot 78 dB voor de grootste motoren niet mogen 
overschrijden. Ter vergelijking, de Euro 6 norm voor nieuwe personenauto’s die nog maar weinig geluids-
overlast geven, is 74 dB(A) maximaal bij typegoedkeuring. De realiteit is dat veel pleziervaartuigen en 
waterscooters niet aan deze normen voldoen en dat er geen effectieve handhaving op is. 

Over het algemeen geldt ook voor gemotoriseerde watergebrui-
kers: met de snelheid nemen geluid en daarmee overlast exponen-
tieel toe. 
Voor de bepaling van vaarsnelheden hanteert Rijkswaterstaat de 
Snelvaartkaart. Zowel voor bijvoorbeeld de Lek als de Hollandse 
IJssel geeft de kaart aan dat er weinig beperking van de vaarsnel-
heden is en daarmee wordt handhaving op overlast beperkt. Voor 
recreatieplassen ligt de verantwoordelijkheid bij de lokale overheid 
en bij vaarten bij het waterschap. 
Rijkswaterstaat geeft aan dat de capaciteit om te kunnen handha-

ven op geluidsoverlast beperkt is. Toegepaste middelen zijn de controle op het bezit van het vaarbewijs 
en de subjectieve waarneming van overschrijding van de maximale snelheid en het toegestane geluidsni-
veau. De mogelijkheden voor overheden en zeker de waterschappen voor handhaving zijn niet of nauwe-
lijks aanwezig en zij zijn daar ook niet op ingericht. 

Daarnaast is er onvoldoende aandacht voor de schade en overlast die veroorzaakt worden zoals de 
kwaliteit van leven in woongebieden en de ecologische impact in kwetsbare natuurgebieden. 

NEFOM-aanbevelingen:
• Het invoeren van een APK met geluidtest voor alle vaartuigen met een brandstofmotor.
• Overleg tussen gemeenten en bewonersgroepen om hinderlocaties in beeld te brengen.
•  Vaarverboden door of nabij kwetsbare natuur- en stiltegebieden en locaties waar overlast is.
•  Beperking van de toegang tot kwetsbare vaargebieden en hinderlocaties behalve voor elektrisch 

aangedreven vaartuigen naar voorbeeld van Amsterdam en een aantal natuurgebieden. 
•  Handhaving op geluidsoverlast met gebruik van ‘slimme handhavingstechnieken’ als akoestische 

meters en geluidapps.
• Inzet van handhavers zoals BOA’s om beter toezicht en controle op overlast te verzekeren.
• Snelheidslimieten op waterwegen waar de pleziervaart overlast geeft en veiligheidsrisico’s oplevert. 
• Afsluiting van trailerhellingen voor overlastgevende vaartuigen. 
•  Opkoopregeling voor oudere binnenvaartschepen en verruiming van de subsidiemogelijkheden voor 

verduurzaming van de binnenvaart.
•  Vaarrestricties voor oudere binnenvaartschepen en andere vaartuigen met een hoog niveau aan 

emissies, met prioriteit voor die locaties waar relatief hoge schade toegebracht wordt aan bewoners 
en het milieu.

•  Faciliteren is handhaven: Voor nieuwe watersportfaciliteiten moet handhaving voorwaardelijk voor de 
plaatsing zijn, voor bestaande faciliteiten moet handhaving voorwaardelijk voor continuering zijn.
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Het Infoblad is samengesteld door NEFOM i.s.m. de werkgroepen Zinloos Lawaai Zuidplas en Vijfheerenlanden Stiller. 

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 uiterlijk 1 juni 2023 vaststellen en 
handhaven van een maximale geluidsnorm van 70dB(A) voor alle motorvoertuigen, zowel oude als nieuwe. (info@nefom.nl)

De Werkgroep Zinloos Lawaai Zuidplas richt zich op de aanpak van het omgevingslawaai in de woon - en leefomgeving dat als zin-
loos beschouwd mag worden en waar nog geen wettelijk - en bestuurlijk kader voor bestaat voor de aanpak van de problematiek. Als 
werkgroep willen wij in gesprek met overheden en andere instanties om vorm te geven aan het beleid. (info@zinlooslawaaizuidplas.nl)

Werkgroep Vijfheerenlanden Stiller richt zich op de aanpak van omgevingslawaai binnen de verschillende kernen van de gemeente 
Vijfheerenlanden die last ondervinden van (recreatie-) verkeer op wegen, dijken en water. Onder de vlag van NEFOM wil de werk-
groep het gesprek aangaan met de gemeente Vijfheerenlanden, de Provincie Utrecht, Waterschap Rivierenland en Rijkswaterstaat.
(vijfheerenlanden.stiller@gmail.com)


