
Bestrijding Motorenoverlast
Deventer



Acties andere colleges + B&W 

• Parool 10 mei 2020: Peter Rehwinkel (PvdA) wil strengere handhaving 
en een geluids-APK

• Den Haag FM102 9 juni 2020: D66 en CU/SGP willen decibelmeters 
tegen overlast racende auto’s en ronkende motoren
•
• TV Valkenburg 9 juni 2020: PGP, CDA en VSP nemen motie aan om de 

overlast van het verkeer in het Heuvelland terug te dringen
• Motornieuws 29 mei 2020: deelstaatregering Tirol in Oostenrijk heeft 

aantal wegen afgesloten voor "bijzonder luide motorfietsen"



• ST1100–1300.EU 4 september 2019: Eifel gaat de strijd aan tegen 
geluidsoverlast door motoren

• RTV West 11 augustus 2019: politie, gemeente Krimpenerwaard en de 
belangenvereniging voor motorrijders om de tafel om te kijken wat de 
campagne tegen geluidsoverlast heeft opgeleverd

• 26 mei 2020 Motie Krimpenerwaard

• 30 juni 2020 Vragen aan de 2e Kamer

• 3 juli 2020 Oprichting NEFOM, Nederlandse Federatie 
Omgevingslawaai Motorvoertuigen



Metingen



Rijksoverheid / RIVM: langdurige blootstelling aan 
geluid kan tot uiteenlopende effecten op welzijn en gezondheid leiden. 
Hinder en slaapverstoring zijn de meest voorkomende effecten van geluid.



Brug op / Bokkingshang < 95 dBA
38%

Brug op / Bokkingshang > 95 dBA
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RESULTATEN PERCENTAGE GELUIDSMETING BRUG N344 / BOKKINGSHANG / EMMASTRAAT



Brug op / Bokkingshang < 95 dBA; 188

Brug op / Bokkingshang > 95 dBA; 75

Brug af / Emmastraat < 95 dBA; 200

Brug af / Emmastraat > 95 dBA; 33

RESULTATEN AANTALLEN GELUIDSMETING BRUG N344 / BOKKINGSHANG / EMMASTRAAT
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Vragen

Is de gemeente bekend met 
het prpbleem van 

geluidsoverlast door 
motoren?

Ja! Onderkend de gemeente 
het probleem en 

onderneemt zij net als vele 
andere gemeenten en 

deelstaten al actie?

Ja! Welke acties worden er 
op dit moment vanuit de 
gemeente ondernomen?

Nee! Is er binnen de 
gemeente voldoende 

draagvlak om het 
onderwerp op de agenda te 

zetten?

Ja / nee! 

Nee! Dan zullen wij langs 
andere wegen het 

onderwerp  op de agenda 
proberen te krijgen.

Ja! Welke acties zouden we 
daartoe met elkaar kunnen 

afspreken?

Nee! Staat de gemeente 
open om serieus het 

onderwerp geluidsoverlast 
motoren te onderzoeken?

Ja! Welke acties kunnen we 
daartoe met elkaar 

afspreken?

Nee! Dan zullen wij langs 
andere wegen het 

onderwerp op de agenda 
proberen te krijgen.



TNO rapport







Vragen 2e Kamer



Vragen aan GS Overijssel over geluidsoverlast door motorrijders op o.a. 
provinciale wegen.

1. Kent u het bericht ‘Eens gaat het hier gruwelijk mis’ (A) en ‘Motorrijder wordt paria van de weg: verzet groeit’ 
(B), beide uit het Algemeen Dagblad van respectievelijk 22 en 26 juni 2020? 

2. Is het u bekent dat burgers zowel in de stad (bijvoorbeeld op de Wilhelminabrug van Deventer, en ook 
inwoners vertegenwoordigd in buurtvereniging Bergkwartier (gelegen aan de provinciale weg) als ook in de 
regio (bijvoorbeeld op de IJsseldijk bij o.a. Welsum) forse overlast ervaren wordt van motoren die te veel geluid 
produceren? Zijn hierover signalen bij de provincie binnen gekomen, en mogelijk ook vanuit andere gebieden 
in de provincie? 

3. Worden er op provinciaal niveau cijfers over klachten van geluidsoverlast van motoren bijgehouden? Zo ja, wilt 
u deze dan geanonimiseerd verstrekken? Zo nee, waarom geen registratie en of waarom geen verstrekking. 
Bent u bereid na de zomer gemeenten te bevragen op mogelijke signalen van dergelijke overlast en de 
uitkomsten daarvan met de Staten te delen.

4. In Welsum is Plaatselijk Belang Welsum actief en ook is, naar we hebben begrepen in Deventer, een groep 
verontruste inwoners met de gemeente in gesprek over de ervaren overlast. Bent u als provincie in gesprek 
met deze actiegroep(en)? Zo nee, waarom niet?  Ziet u als GS, vanwege uw verantwoordelijkheid voor 
provinciale wegen, mogelijkheden op provinciale wegen de geluidsoverlast van motoren te beperken? Zo ja, 
waar denkt u dan aan? Zo nee, waarom niet. 

Vragen GS Overijssel



5. Omdat het in Deventer een provinciale weg betreft acht de gemeente zich niet bevoegd om geluids- en of 
snelheidsmaatregelen te nemen. Deelt u die opvatting van de gemeente en ziet u zichzelf wel als het bevoegde orgaan 
om maatregelen te kunnen nemen?

6. Kunt u aangeven in hoeverre gemeenten beschikken over instrumenten om motoren (op bepaalde delen van de dag) te 
verbieden om te rijden over wegen en dijken? 

7. Inmiddels bestaat de NEFOM (Nederlandse Federatie Omgevingslawaai Motorvoertuigen; de oprichtingsvergadering 
was 3 juli jl.) waar ook Welsum en Deventer bij betrokken zijn. Bent u bereid met deze groep in gesprek te gaan om zo 
breder inzicht te krijgen in de ervaren inwoners problematiek en de mogelijke oplossingen? Of als u reeds gesprekken 
hebt gevoerd welke positie neemt de provincie hierbij in?

8. Er zijn veel motorrijders die zich aan de regels houden. Slechts een beperkte groep produceert fors meer lawaai dan 
voor auto’s (70 dBA) is toegestaan. Naar we begrepen heeft een inwonersgroep in Deventer zelfs boven de 95 dBA
gemeten bij ongeveer 15% van de motoren op het wegvak naar en van de Wilhelminabrug bij Deventer. De gegevens 
zijn bij de gemeente bekend. Deze provinciale coalitie heeft “gezondheid” als extra punt opgenomen in haar 
coalitieakkoord en wenst dat te betrekken bij haar omgevingsvisie en verordeningen. Kunt en wilt u vanuit die ambitie 
en uw bevoegdheden in overleg met de betreffende gemeenten die maatregelen nemen die significant bijdragen aan 
beperkingen van geluidsoverlast?

9. Bent u bereid in uw contacten met het Rijk en/of via IPO (in diverse provincies speelt dit probleem) aan te dringen op 
wetgeving die regelt dat ook motoren tot maximaal 70 dBA geluid mogen produceren en dat er een jaarlijkse APK plaats 
moet vinden ook op het maximaal te produceren geluidsniveau en toetsing op verzegeling van uitlaten en spruitstukken. 
Zo nee, waarom niet?

A: Stadskatern AD Den Haag, blz. 1 d.d. 22 juni 2020 
B: Algemeen Dagblad, 26 juni 2020, Motorrijder wordt paria van de weg: verzet groeit (https://www.ad.nl/auto/motorrijder-
wordt-paria-van-de-weg-verzet-groeit~a7a17890/) 



Motie Gemeente Krimpenerwaard


