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Motie vreemd aan de orde van de dag
De gemeenteraad van Bloemendaal, in vergadering bijeen op L7 september 2020

Constaterend dat:
1. De geluidproductie van het gemotoriseerde verkeer m.n. op toeristische dagen en bij
evenementen tot veel hinder en overlast voor de woon- en leefomgeving leidt,
2. De bovenmatige geluidsproductie meestal moedwillig plaatsvindt,
3. Uit data van het Nationaal Databestand Wegverkeersgegevens blijkt dat de
voorschriften voor de maximaal toelaatbare snelheid van motorvoertuigen binnen de
gemeente Bloemendaal frequent wordt overschreden.
Overwegende dat:
a. Uit onderzoek is gebleken dat de gemeente handhavend moet optreden o.a. tegen
overtreders van de regels voor maximumsnelheid en geluidsproductie van
motorvoertuigen om de naleving van verkeersregels te verbeteren,
b. De overtredingen van regels voor de maximale geluidsproductie en de maximale
snelheid leiden tot hinder voor de woon- en leefomgeving,
c. De overtredingen van regels voor maximumsnelheid leidt tot een grotere
verkeersonveiligheid en grote maatschappelijke kosten bij verkeerongelukken,
d. Door overtreding van de geluidsnormen het woongenot van inwoners van Bloemendaal
in ernstige mate wordt geschaad,
e. Deze overtredingen zowel bij evenementen als's avonds en 's nachts plaatsvinden,
f. De gemeente tot taak heeft het algemeen belang van haar inwoners en de overige
verkeersdeelnemers te behartigen,
g. Dit belang gediend wordt door een handhaving van verkeersregels,
h. De handhaving van verkeersregels een gemeentelijke taak is,
¡. Uit het oogpunt van handhaafbaarheid van de regels voor de geluidsproductie van
motoren een herziening en harmonisatie van de regels landelijk en op Europees niveau
gewenst is,
j. Intensivering van de handhaving van de regels door de gemeente desalniettemin
binnen de huidige regels kan en moet plaatsvinden.
Verzoekt het college:
a. De handhaving van regels voor de maximale geluidsproductie van motorvoertuigen en
de maximum snelheid te prioriteren en zodoende te intensiveren,
b. Te laten onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om met technische apparatuur de
regels voor motorvoertuigen voor maximale geluidsproductie en maximumsnelheid
24/7 te controleren en zo nodig te verbaliseren,
c. In overleg te treden met de gemeenten in Zuid-Kennemerland over prioritering en
intensivering van een gezamenlijke handhaving van verkeersregels t.a.v.
maximumsnelheid en geluidshinder,
d. In overleg met andere gemeenten, waar een overeenkomstige handhavi
bestaat, bij het Rijk de noodzaak te agenderen voor verbeteri
rmonisatie
de landelijke - en zo nodig Europese - regelgeving
geluidsp
motorvoertuigen
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re Burger
CDA

2020003

It44ra-¡¿tt^

u^en

(r"e,*¡

Hart
voor

Bloemendaal

Motie geluidsoverlast motoren
De gemeenteraad bijeen in vergadering op 17 september 2020

Ovenuegende dat:
o Inwoners veel hinder ervaren als gevolg van geluidsoverlast afkomstig van
motorfietsen;
o Inwoners hierover regelmatig hun beklag doen en de gemeente vragen hiertegen op
te treden teneinde de geluidsoverlast te doen terugdringen;
o Het aan de gemeente is om te bepalen welke prioriteiten zijwil aanpakken;
o De lokale prioriteitsstelling aan de orde komt in de driehoek Politie, OM en
burgemeester;

Draagt de burgemeester op:
o In een integraal veiligheidsplan de aanpak van (geluidsoverlast door) motorrijders
te benoemen en hieraan prioriteit te geven;
o Een afspraak te maken met de politie dat op geluid en snelheid van motoren wordt
gecontroleerd en dan vooral op die tijdstippen waarop de geluidsoverlast door
inwoners als meest hinderlijk wordt ervaren;
o Zowel het plan als de te maken afspraak met de Veiligheidsregio te bespreken.

En gaat over tot de orde van de dag.
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