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Stop Motorlawaai: Doe aangifte!  
 
Verkeerslawaai is zeer irritant, zegt Ap Zwinkels. Op het moment zelf dat 
het voertuig langskomt, maar op de lange termijn ook zeer schadelijk voor 
de gezondheid. Dat is door het RIVM onbetwist vastgesteld. En toch wordt 
er niets aan deze plaag gedaan. Worden de bewoners zoet gehouden met 
stukjes stil asfalt en technologische oplossingen zoals akoestische 
flitspalen. Geloof ons maar. Dat laatste gaat heel lang duren. En stil asfalt 
doet niets aan de lawaaipieken. Bewoners van Leiden en andere plaatsen 
willen nu actie van de overheid, van de politie. Wij vragen om handhaving! 
Slimme handhaving. Nu direct.  
 
En dat handhaven is heus niet ingewikkeld. Want in artikel 57 Reglement 
Verkeersregels en Verkeersteken (RVV) staat klip en klaar, dat het maken 
van onnodig geluid met een motorvoertuig strafbaar is. Daar is geen 
meting voor nodig. Alleen de oren (en de ogen) van de politie zijn 
voldoende voor een proces verbaal. Dat is jurisprudentie van de hoogste 
rechter.  
“Ja maar”, hoor ik de politie zeggen, “voor elke motor geldt weer een 
ander toegestaan geluidsniveau.”  Dat klopt maar bij artikel 57 RVV is gaat 
het alleen om de vraag of dat het geluid daar en op dat moment nodig 
was. Niet hoe hard het precies was.  
“Ja maar”, hoor ik de politie zeggen, “hoe noteer ik zo snel het kenteken, 
en hoe houd ik de motor staande om de bekeuring ook uit te schrijven?”  
Door in flexteams van 2 agenten te werken, die prikacties uitvoeren. Dan 
weer hier, dan weer daar. Agent A stelt vast of sprake is van onnodig 
geluid en seint dit door naar agent B een paar honderd meter verderop, 
die de motor(rijder) staande houdt en de bekeuring uitschrijft. Daar is geen 
meting voor nodig dus ook geen meetapparaat. Wanneer agent B de 
indruk heeft, dat er met de motor iets niet klopt (verwijderde demper) kan 
de agent een WOK melding doen. Het voertuig mag pas weer op de weg, 
wanneer het door de RDW is goedgekeurd.  
 



Geloof ons, dit slimme optreden van de politie in Leiden (zie de 
voorbeelden in Amsterdam en Rotterdam) zal als een lopend vuurtje door 
de gelederen van de motorrijders gaan. De pakkans gaat omhoog en de 
overlast navenant omlaag. Dat willen wij bereiken. 

Daarom, zegt Ap Zwinkels, roepen wij iedereen, die last heeft van 
motorlawaai (of autolawaai) op, om elke keer weer aangifte bij de politie 
te doen en in die aangifte uit te leggen hoe groot het probleem is en hoe 
makkelijk het is om die via artikel 57RVV te bestrijden. En als de politie ook 
doof blijft, kunnen we gebruik maken van artikel 12 Wetboek van 
Strafvordering. Het is zoals het is.  
 
Op onze site wordt uitgelegd hoe aangifte kan worden gedaan. 

Voor nadere informatie:  

Ap Zwinkels 

Burgerinitiatief Stop Motorlawaai Leiden  

Tel: 0624422766 

E-mail: motorlawaaileiden@gmail.com  

www.motorlawaaileiden.nl  

 

PS: Ik diende zelf op 29 mei 2021een aangifte in met deze geluidmeting 

erbij. Een van de hoge pieken kwam van een motor. Ik zag hem rijden. 

 

http://www.motorlawaaileiden.nl/

