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NEFOM 

NEFOM:  

• Nederlandse Federatie Omgevingslawaai Motorvoertuigen 

• Opgericht op 3 juli 2020.  

• Landelijke koepel van 76 bewonersgroepen uit elf provincies. 

• Één maximale geluidsnorm van 70 dB(A) voor alle motorvoertuigen  

 

 



NEFOM doelstelling 

NEFOM: doelstelling  

 

Één maximale geluidsnorm van 70 dB(A) voor alle motorvoertuigen.  

 

• De geluidsnormen voor personenauto's zijn momenteel 73 dB(A) 

volgens de Euro-5 norm.  

• Deze geluidsnorm voor personenauto's zal verlaagd worden naar 68 

dB(A) volgens Euro-6. 

• Dat betekent dat er een groot verschil is tussen de geluidsnorm voor 

personenauto's en de geluidsnormen voor motorfietsen.  

• Wij vinden dat de geluidsnormen voor personenauto's en 

motorfietsen gelijk getrokken moeten worden. Daarbij hebben wij als 

doel geformuleerd: 70 dB(A) voor alle motorvoertuigen. 
 



SOS-Europe 

Samenwerking SOS-Europe 

SOS “Save Our Silence”. 
 

• Duitsland,  

• België,  

• Luxemburg,  

• Frankrijk 

• Oostenrijk 



NEFOM Actiepunten 

NEFOM: actiepunten voor geluid beperkend beleid  

1. Invoering van een identieke geluidsnorm voor alle 
motorvoertuigen, maximum van 70 dB(A) per uiterlijk 1 juli 
2023.  

2. Een algeheel verbod op regelbare uitlaatsystemen 

3. Wettelijke mogelijkheid voor gemeenten om in woon-en 
stiltegebieden  een maximale geluidsnorm van 70 dB(A) in te 
voeren. 

4.  Inrijverboden voor motorvoertuigen die meer dan 70 dB(A) 
produceren.    

5. Wettelijk kader voor verbeterde en vereenvoudigde 
handhaving op de maximale geluidsnorm van 70 dB(A) 

 



Zorgplicht overheid 

Zorgplicht overheid bij aanpak geluidsoverlast 

 

1. Rapporten van Gezondheidsraad en RIVM 

2. Nieuwe WHO-richtlijnen Omgevingsgeluid 

3. Motie Schonis en nader onderzoek door RIVM                                              

4. Het nationaal klimaatakkoord 

5. De aanpak door de Europese Commissie 

6. Beslissing Europese Commissie inzake Tirol 

7. Gezamenlijk verzoek om brandstofmotor te verbieden 

8. Grote steden nemen het voortouw 

 

 



Wat doet opgedrongen 

lawaai? 

• Vluchten kan niet meer, op mooie dagen moet je in je eigen 
huis binnenblijven, ramen en deuren dicht. 

• Niet één keer, maar elk weekend, je weet dat het telkens weer 
gaat gebeuren. 

• Wat doe het met je? 

• ergernis en boosheid,  

• gevolgd door stress, machteloosheid en prikkelbaarheid.  

• Verhoogde hartslag en bloeddruk stijging 

• Gespannen spieren  

• Versnelde ademhaling. 

. 


