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Geachte heer Zwinkels, 

 

Uw e-mail d.d. 30 juni 2020 met kenmerk “Burgerinitiatief Stop Motorlawaai Leiden” hebben 

wij in goede orde ontvangen. Vanwege het zomerreces is de behandeling van uw mail even 

op de plank blijven liggen, excuus hiervoor. 

In uw mail maakt u melding van uw ervaringen en ergernissen omtrent motorlawaai van met 

name motorfietsen op met name de N206 (Voorschoterweg, Churchilllaan en Doctor Lelylaan) 

in Leiden, de behandeling van uw inspraakreactie op het Actieplan Omgevingslawaai 2018-

2023 en de overleggen die u hierover heeft gevoerd met de gemeente Leiden, Provincie Zuid-

Holland en Omgevingsdienst West-Holland. 

Op uw inspraakreactie op het Actieplan Omgevingslawaai heeft u indertijd een uitgebreide 

reactie gekregen alsook een toelichtend gesprek gehad met vertegenwoordigers van de 

gemeente en Omgevingsdienst. 

Naar aanleiding van uw gesprekken met mijn voorganger en met mij over uw klachten 

aangaande motorlawaai heeft u het meldpunt Motorlawaai opgericht en wil u ons erop 

attenderen dat er meer bewoners zijn die hinder ondervinden van motorlawaai op de N206. 

Laat ik voorop stellen dat het heel vervelend is dat motorlawaai van onder meer snel 

optrekkende voertuigen leidt tot een piekbelasting van geluid waar inwoners hinder van 

ondervinden. Ik heb waardering voor de betrokkenheid die u toont bij uw leefomgeving. Begin 

dit jaar hebben we daar ook prettig over gesproken en het was waardevol om mij door u te 

laten informeren. Daarin gaf ik aan dat uw inzichten meenomen zullen worden in het project 

Churchilllaan. Op die manier borgen we dat de situatie integraal wordt bekeken, zodat we het 

beste resultaat bereiken. Uw inbreng verrijkt de kwaliteit van de planvorming zonder meer. 

Inmiddels bent u daar ook over in contact met de projectleiding van de Churchillaan. 

Zoals in de B&W reactie op uw inspraakreactie op het Actieplan Omgevingslawaai al is 

gemeld, valt piekbelasting van geluid op basis van Europese regelgeving buiten de scope van 

het Actieplan Omgevingslawaai (wat gaat om het totale, langdurige lawaai). De aanpak van 

piekbelasting van motorlawaai is in eerste instantie een handhavingskwestie, waar niet de 

gemeente maar de politie over gaat. U bent hier ook mee bekend, getuige uw inspraakreactie. 



Datum  1 september 2020   Gemeente Leiden 

Kenmerk  Z/20/ 1558664    

Pagina  2 / 3    

 

Desalniettemin blijft het absoluut vervelend dat u last blijft ondervinden en dat u met uw 

meldpunt heeft aangetoond dat er ook tientallen andere bewoners hinder ondervinden van 

motorlawaai. In uw mail heeft u als Burgerinitiatief Stop Motorlawaai de gemeente enkele 

beleidsmatige vragen gesteld die ik in deze brief graag wil beantwoorden. 

 

1. U vraagt van de gemeente “de overlast van motoren en brommers als probleem 

erkennen en op te houden met te zeggen dat er geen klachten zijn of deze te bagatelliseren.” 

Reactie gemeente: de gemeente is zich er terdege van bewust dat er inwoners zijn die 

overlast ondervinden door piekbelasting van geluid door motorfietsen en bromfietsen. Dat heb 

ik in ons gesprek genoemd. 

2. U vraagt van de gemeente “ervoor te zorgen dat de politie de bestaande regels eindelijk 

eens gaat handhaven. Onnodig lawaai maken is strafbaar. Daar is geen geluidsmeting voor 

nodig. De politie kan ook een zogenoemde WOK opleggen, als twijfels rijzen of de motor aan 

de eisen voldoet en er of er niet aan is geknoeid. Voor een WOK is geen geluidsmeting nodig. 

Motorrijders vinden zo’n maatregel niet fijn.” 

Reactie gemeente: de handhaving is geen taak of bevoegdheid van de gemeente, maar van 

de politie. De gemeente bepaalt in samenwerking met de politie en andere veiligheidspartners 

eens in de vier jaar het lokale veiligheidsbeleid. In het huidige Integrale Veiligheidsplan 2019 - 

2022 is handhaving op geluidsoverlast niet als prioriteit opgenomen. Handhaving is helaas 

een schaars ‘product’ waardoor altijd keuzes moeten worden gemaakt in de prioritering. 

3. U vraagt van de gemeente “langs de wegen displays zetten met het actuele 

geluidsniveau. Motorrijders kunnen dan zien hoeveel geluid zij maken, want zelf horen ze het 

niet, vanwege de oorproppen en de gesloten helm!” 

Reactie gemeente: uw vraag hebben wij voorgelegd aan de projectleider herinrichting 

Churchilllaan. De projectleider heeft aangegeven dat het neerzetten van displays weliswaar de 

verkeersdeelnemers attendeert op het geproduceerde geluidsniveau, maar dat er een risico is 

dat de motorrijders die veel geluid produceren nog harder gaan optrekken om de meter hoger 

te laten uitslaan. Ze hebben immers een geluid producerende uitlaat onder hun motorfiets 

laten installeren. Desalniettemin zal de projectleider bekijken welke maatregelen er wellicht 

mogelijk zijn voor het plaatsen van displays.  

4. U vraagt de gemeente “zich aan te sluiten bij een groeiend aantal andere gemeenten, die 

in Den Haag gaan lobbyen voor landelijke regels om in hun gemeenten de overlast te 

bestrijden.”  

Reactie gemeente: we erkennen dat er inwoners zijn die echt hinder ondervinden van deze 

overlast en willen dit aanhangig maken in onze contacten met andere gemeente en het Rijk.  

5. U vraagt van de gemeente “zich ook aan te sluiten bij de lobby voor maatregelen, die 

ervoor moeten zorgen, dat het motorpark sneller verjongt. Bijvoorbeeld door een 

aantrekkelijke saneringsregeling. Het overstappen op een stillere of elektrische motor moet 

aantrekkelijker worden gemaakt. Bij auto’s is dat een succes.”  

Reactie gemeente: dit zien we als een landelijke opgave. Er zijn al landelijke maatregelen 

brom- en snorfietsen waardoor dit park al snel verjongt. De natuurlijke verschoning 

(elektrificatie) van brom- en snorfietsen loopt snel; sneller dan die van de auto (gegevens RAI 

en BOVAG). Sinds 1 januari 2018 is de verkoop van oude scooters van milieuklasse 2 en 3 
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verboden en vanaf dit jaar kunnen alleen nog scooters met milieuklasse 5 worden verkocht; 

sowieso kan tweetakt niet meer worden verkocht. En vanaf 2025 worden uitsluitend nog 

elektrische scooters verkocht. Brom- en snorfietsen hebben een levensduur van 7 tot 10 jaar. 

Er worden steeds meer elektrische brom/snorfietsen gekocht en gebruikt. Vanaf 2025 worden 

in binnenstad alleen nog elektrische bezorgscooters toegestaan. 

 

Ik ga er vanuit u met deze brief een onderbouwde reactie te hebben gegeven voor hetgeen u 

van de gemeente vraagt.  

Hoogachtend, 

 

 

 

A.M. North 


