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Indiener/Fractie

Omschrijving
Bij de behandeling van de rondvraag zegt wethouder Sikkema op 
verzoek van mw. van Wisse (PvdA) toe bij andere gemeenten te 
informeren hoe zij omgaan met het eventueel lokaal verplicht stellen 
van decibel-dempers of knalpijp-dempers op motoren.

Afdeling
OMB
Verantwoordelijke
Graaff, E.A. de
Email
edegraaff@haarlem.nl
Telefoonnummer
023-5113429

Stand van Zaken/afdoening
Er is navraag gedaan bij de OD IJmond, politie en intern bij de gemeente Haarlem.

Algemeen:

In de zomers van 2017 en 2018 zijn meerdere klachten over geluidsoverlast aan de westzijde van Haarlem 
vanuit Bloemendaal, Heemstede en een enkele keer uit Haarlem ontvangen. De zomer van 2019 is relatief 
'rustig' wat betreft klachten. Er zijn dit jaar een aantal bekeuringen (op 1 hand te tellen) uitgeschreven.

Wetgeving

Voertuig (motor)

De geluidseisen van de motor komen voort uit de typegoedkeuring voor motorvoertuigen. Dit zijn Europese 
regels opgenomen in de Wegenverkeerswet 1994 (Regeling voertuigen)

Verkeersregels

Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990): Bestuurders van een motorvoertuig mogen 
met hun voertuig geen onnodig geluid (bijvoorbeeld herhaaldelijk gasgeven of claxoneren) veroorzaken.

• NB Een onderliggende (lokale) wet mag nooit iets verbieden dat uitdrukkelijk is toegestaan in een hogere 
wetgeving. Dus de APV ten opzichte van de Nederlandse wetgeving of de Nederlandse wetgeving ten 
opzichte van de Europese wetgeving.
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Handhaving

De handhaving van bovenstaande ligt bij de politie en niet binnen het domein van de gemeentelijke BOA.

Het meten van decibellen uit uitlaten van motoren is een tijdrovende bezigheid die per meting minimaal 
een half uur in beslag neemt. De motorfiets moet opgevangen worden en begeleid naar een plek waar geen 
resonantie is, dus vrij van bebouwing. Er mag geen geluidsoverlast vanuit de omgeving komen die een 
meting beïnvloeden zoals vliegtuigen, ander voorbijrijdend verkeer, kinderspeelplaatsen. Dan moet aan de 
hand van de typegoedkeuring een en een toerental de meting gedaan worden. Het effect van eventuele 
controles zal dus minimaal zijn.

Daarbij doen de klachten zich hoofdzakelijk voor in de weekenden in de zomervakantie. Er is op die tijd 
onvoldoende personeel voorhanden om een verkeerscontrole te houden op geluidsoverlast.

Haarlem kan geen aanvullende (strengere) geluidseisen voor motoren opnemen in haar APV dan de 
geldende geluidseisen opgenomen in de landelijke (en Europese) wetgeving.

Conclusie

Afdelingsmanager Bloem, A.M.L. 2-9-2019 9:19:39 Bloem, A.M.L.

Portefeuillehouder Berkhout, R.A.H.
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