
 

 

MOTIE  Raadsvergadering 29 april 2021 

Agendapunt Vreemd aan de orde 

Onderwerp Motorenoverlast 

Indieners Jan Jaap Kolkman (PvdA), Tjeerd van der Meulen (GroenLinks), Bas Donkers (VVD), 
Kitty Schmidt (Deventer Sociaal) 

Mede-indieners Wouter Holtslag (D66) 

De raad constateert dat: 

• Er door inwoners van Deventer aandacht is gevraagd voor het beperken van de overlast van motorrijders 
op de wegen in Deventer; 

• Deze overlast met name wordt veroorzaakt door het grote aantal motoren die, al dan niet in groepen, 
Deventer bezoeken en daarbij geluidsoverlast voor de omgeving veroorzaken doordat de motoren veel 
meer dB’s produceren dan wettelijk is toegestaan; 

• Geluidsoverlast kan leiden tot (slaap)verstoring, schrikreacties, hinder en gezondheidseffecten bij 
omwonenden en toeristen;,    

• De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft inmiddels toegezegd om onderzoek te starten naar de 
mogelijkheden om de geluidsoverlast van motoren te verminderen; 

• Ondanks het ontbreken van landelijke wetgeving is het op gemeentelijk niveau wel mogelijk om 
maatregelen te nemen, zoals het snelheidscontroles, snelheidsbeperkingen, milieuzones waarbij 
bepaalde voertuigen worden geweerd maar ook geluidmetingen, attentieborden of banners voor 
motorrijders waarbij vriendelijk wordt verzocht om het rijgedrag aan te passen aan de woonomgeving.  

 
De raad vindt dat: 
Motoren zijn van harte welkom in gastvrije Hanzestad Deventer maar het is gewenst dat motorrijders zich aan 
de maximum snelheid houden en geen geluidshinder veroorzaken. 
 
De raad verzoekt het college: 

• Op korte termijn te onderzoeken welke concrete maatregelen mogelijk en passend zijn om de 
geluidsoverlast vanwege motoren in Deventer te beperken.  

• Hierover in overleg te gaan met de vertegenwoordigers van de bewonersgroepen die hebben 
ingesproken in het Forum d.d. 17 februari jl en belangvertegenwoordiging van motorrijders.  

• Een plan van aanpak op te stellen met (concrete) maatregelen en deze uiterlijk in juni 2021 aan de raad 
toe te sturen.  

• Bij relevante overlegorganen zoals de VNG en overheden (provincie. Rijk) aan te geven dat de 
maatregelen om de overlast van motoren terug te dringen van harte wordt ondersteund (waaronder de 
brief van de gemeente Bergen (NH)). 

 

 
Raadsvergadering d.d.  29 april 2021 

BESLUIT:  Aangenomen met 22 stemmen voor van de fracties PvdA (6), VVD (7), GroenLinks (5), D66 (3) 
en Deventer Sociaal (1) en 15 stemmen tegen van de fracties Gemeentebelang (7), Deventer 
Belang (3), CDA (2), DENK (1), ChristenUnie (1) en DeventerNu (1). 


