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Vragen 

De lucht- geluidkwaliteit is een voortdurend punt van zorg in Ridderkerk. Ingeklemd tussen de 

A15, A16 en de Rotterdamseweg is onze gemeente van oudsher zwaar belast. De PvdA 

Ridderkerk zet zich daarom al lange tijd in voor een gezonde(re) leefomgeving in alle wijken van 

Ridderkerk. Met een betere luchtkwaliteit, minder geluidsoverlast en meer groen. Stuk voor stuk 

zaken waarvoor we binnen en buiten de gemeenteraad aandacht vragen en waarvoor we ook 

regelmatig met concrete voorstellen komen. 

Recent heeft het gemeentebestuur een e-mail ontvangen van de actiegroep Geluidsoverlast 

Rotterdamseweg (actiegroep). Een initiatief van een aantal betrokken inwoners die aandacht 

vragen voor buitensporig uitlaatlawaai van motorfietsen en motorverkeer op de Rotterdamseweg. 

Dit buitensporige uitlaatlawaai wordt volgens de actiegroep veroorzaakt door: 

 Motoren die zijn uitgerust met sportuitlaten die aanzienlijk meer herrie produceren dan de 

oorspronkelijk gemonteerde fabrieksuitlaten; 

 Zware motorfietsen die voldoen aan de huidige wettelijke normen, maar die veel meer 

geluid produceren dan door veel mensen als maatschappelijk wenselijk wordt gezien; 

 Motorrijders die in groepen rijden, deze massaliteit leidt tot ernstige geluidshinder tot in de 

verre omtrek;  

 Motorrijders die er een sport van maken om snel op te trekken, terug te schakelen in de 

bocht en daarna weer extra gas te geven en/of ander verkeer met extra veel geluid te 

passeren; 

 Sportauto’s die zijn uitgerust met een sport- dan wel cut-out uitlaat. Met een gesloten klep 

klikt de uitlaat zoals gewoonlijk, maar met een druk op de knop van de afstandsbediening 

komt het uitlaatlawaai boven het toegestane geluidsniveau.  

 



De actiegroep heeft zich aangesloten bij de overkoepelde organisatie Nederlandse Federatie 

Omgevingslawaai Motorvoertuigen (NEFOM). De NEFOM stelt zich tot doel op landelijk en 

Europees niveau de geluidsnormen van motorfietsen en motorvoertuigen wettelijk verder in te 

perken en de handhaving actief op te pakken. De NEFOM verzoekt gemeenten zich aan te sluiten 

bij een landelijke lobby om gezamenlijk het welzijn van burgers te beschermen. Via de Tweede 

Kamer en de verantwoordelijke minister van Infrastructuur en Waterstaat wordt invloed 

uitgeoefend op nieuwe wetgeving en een betere handhaving. De actiegroep geeft aan dat hoe 

meer gemeenten zich uitspreken tegen buitensporig uitlaatlawaai des te meer kans er is dat er 

adequate wetgeving en handhaving komt. Nieuwe wetgeving is juist nu in behandeling.  

Naar aanleiding van het bovenstaande heeft de PvdA Ridderkerk de volgende vragen: 

Probleem en lobbybrief 

1. Heeft u de e-mail van de actiegroep gelezen?  

2. Bent u het eens met de actiegroep dat het buitensporig uitlaatlawaai op de Rotterdamseweg 

een probleem is en het welzijn van omwonenden onder druk zet? Graag uw antwoord 

toelichten.  

3. Bent u het eens met de actiegroep dat de recent aangebrachte geluidsvoorzieningen op de 

Rotterdamseweg de situatie op delen van de weg weliswaar hebben verbeterd, maar dat zij 

geen bescherming bieden tegen buitensporig uitlaatlawaai? Graag uw antwoord toelichten.  

4. De geluidsbelasting op een bepaalde plek wordt vaak niet daadwerkelijk gemeten, maar 

berekent aan de hand van toepasselijke geluidmodellen. Kunt u aangeven of deze modellen 

ook rekening houden met buitensporig uitlaatlawaai en zo ja, op welke wijze?  

5. Bij de e-mail van de actiegroep is ook een voorbeeldbrief van de NEFOM bijgevoegd. In deze 

brief wordt de minister van Infrastructuur en Waterstaat opgeroepen zoals al in de inleiding 

aangegeven om adequate wetgeving op te stellen zodat buitensporig uitlaatlawaai verder kan 

worden teruggedrongen. De brief is al door meerdere gemeenten in Nederland ondertekend en 

naar de minister gestuurd. De actiegroep heeft u gevraagd om hetzelfde te doen. Bent u bereid 

om deze brief, eventueel in aangepaste vorm, namens Ridderkerk naar de minister te sturen? 

Zo ja, binnen welke termijn? Zo nee, waarom niet?  

Handhaving en andere maatregelen 

De actiegroep wijst er in haar e-mail ook op dat in Nederland, in tegenstelling tot bijvoorbeeld 

Duitsland, nauwelijks wordt gecontroleerd op geluidsoverlast door motorvoertuigen. Volgens de 

actiegroep is regelmatige controle effectief. Zo zouden Nederlandse motorrijders die naar 

Duitsland afreizen elkaar aanraden om een decibel killer op hun voertuig te monteren om 

buitensporig uitlaatlawaai te voorkomen. De actiegroep vraagt in haar e-mail aan het 

gemeenbestuur om een standpunt ten aanzien van handhaving in te nemen.  



6. De handhaving van de coronamaatregelen vraagt veel capaciteit van de politie. Prioriteiten 

zijn daardoor (deels) anders komen te liggen. Iedereen heeft daar uiteraard begrip voor. 

Kunt u aangeven in hoeverre de politie normaal gesproken, dus los van de huidige 

uitzonderlijke omstandigheden, actief handhaaft op geluidsovertredingen van het 

wegverkeer in en rond Ridderkerk?  

7. Deelt u onze mening dat door een actieve handhaving buitensporig uitlaatlawaai sterk kan 

worden teruggedrongen? Graag uw antwoord toelichten.  

8. Het probleem van buitensporig uitlaatlawaai speelt naast de Rotterdamseweg ook op 

andere wegen in Ridderkerk. Bent u bereid om er bij de politie op aan te dringen om zodra 

de omstandigheden weer wat normaler zijn actief te handhaven op geluidsovertredingen op 

de Rotterdamseweg en andere wegen in Ridderkerk? En dit indien van toepassing in 

overleg met de wegbeheerder te doen? Waarom wel/niet?  

9. In 2019 heeft u een nieuw Actieplan Geluid (Actieplan) opgesteld. Waarom is buitensporig 

uitlaatlawaai in dit Actieplan niet als specifiek aandachtspunt benoemd en welke van de 

maatregelen die in dit Actieplan worden benoemd kunnen bijdragen om het probleem van 

buitensporig uitlaatlawaai te verminderen? 

10. Kunt u een overzicht van maatregelen geven die, los van handhaving en het Actieplan, 

genomen kunnen worden om dit probleem verder aan te pakken? Het gaat bij het antwoord 

op deze vraag dus ook om maatregelen die de gemeente of wegbeheerder zou kunnen 

nemen, maar die nu dus nog niet genomen worden. 

11. Bent u bereid om met de actiegroep in gesprek te gaan over de ervaren overlast en te 

kijken welke maatregel of maatregelen genomen kunnen worden en daartoe het initiatief te 

nemen? Als het straks na corona weer drukker wordt op de weg, neemt dit probleem alleen 

maar verder toe. 

Gelet op het bepaalde in artikel 40 van het Reglement van Orde voor de raad verzoek ik u om 

schriftelijke beantwoording van deze vraag. Wilt u daarbij zo vriendelijk zijn om alle vragen 

afzonderlijk te beantwoorden en niet te volstaan met een algemeen antwoord? 


