
Van: Motor Lawaai motorlawaaileiden@gmail.com
Onderwerp: Verkeerslawaai en art. 57RVV

Datum: 14 februari 2022 om 11:28
Aan: h.lenferink@leiden.nl

Geachte burgemeester Lenferink,

U zult zeker bekend zijn met ons Burgerinitiatief. Wij komen op voor de Leidse bewoners die overlast ondervinden van 
ziekmakend (bron: RIVM) verkeersgeluid, afkomstig van motorvoertuigen en vertegenwoordigen 200 adressen dus 
ongeveer 600 Leidse burgers. Wij zijn dan wel geen wijk- of buurtvereniging maar wij komen wel degelijk op voor de 
belangen van uw Leidse burgers. Wij zijn geen motorhaters maar strijden tegen het respectloze en strafbare gebruik 
ervan.

De gemeente is verplicht om verkeerslawaai aan te pakken via een systeem van 5-jaarlijkse actieplannen. Daarbij gaat het 
om de geluidsbelasting van gebouwen langs openbare wegen. Op basis van berekeningen (aantal voertuig passages e.d.) 
wordt die belasting vastgesteld, dus niet op basis van metingen. Die waarden worden getoetst aan waarden in de Wet 
Geluidshinder. De voorkeursgrenswaarde is 48 dB(A). Afhankelijk van de functie van die gebouwen (woningen of een 
school) zijn de normen hoger of lager.  Het RIVM vindt dat de nu gebruikte normen al aan de hoge kant zijn en pleit voor 
aanscherping. Er dreigen volgens het RIVM ernstige gezondheidsrisico’s als dit geluidsbeleid niet wordt aangepast. Plannen 
om deze norm voor het bouwproject De Premier te verhogen staan daar haaks op.

Naast de blootstelling aan het bovengenoemde “normale” geluid, ondervinden bewoners langs doorgaande Leidse wegen ook 
nog eens ernstige overlast van lawaai, dat afkomstig is van motorfietsen maar steeds vaker ook van auto’s. De (door ons 
gemeten) motorlawaaipieken  van 80— 95 dB(A) gaan door merg en been. Anders dan vaak gesuggereerd vallen ze niet 
onder de hierboven genoemde handhaving met actieplannen, gewoonweg omdat dit excessieve lawaai strafbaar is op basis 
van art. 57 Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV): Het is verboden om met een motorvoertuig onnodig geluid 
te maken. Waar de gemeentelijke aanpak met actieplannen te kort schiet, mag van diezelfde gemeente worden gevraagd, 
dat het strafbare gedrag met de daarvoor geëigende manier wordt bestreden. Door de politie. Herhaaldelijk hebben wij 
bij de gemeente Leiden daarvoor gepleit. Laatstelijk nog via een motie in de gemeenteraad, waarin u zelf vanuit uw functie 
als voorzitter van de Driehoek werd opgeroepen om de politie te vragen om dit apert strafbare gedrag met art. 57RVV aan 
de slag te gaan. Met de kleinst mogelijke meerderheid werd de motie (op aanraden van verkeerswethouder North) 
verworpen, maar daar is het probleem voor uw bewoners natuurlijk niet mee opgelost. De herrie blijft. Elke dag en nacht 
weer. Het voorjaar en de zomer komen er weer aan. Dat de berijders het allemaal voor het eigen plezier doen (zie de 
filmpjes) maakt de ergernis nog groter. 

Over de rechtmatigheid van de handhaving met art. 57RVV bestaat geen enkele twijfel. De werkwijze (beoordeling door 
de politie zonder meetapparatuur) is tot en met de hoogste rechter getoetst en goed bevonden. Handhaving van art. 
57RVV heeft het voordeel, dat hij specifiek is namelijk direct gericht op de boosdoeners. Belangenorganisaties van 
motorrijders zullen zich niet daartegen (mogen) verzetten, omdat ook zij zeggen “last te hebben van die paar rotte 
appelen”. Ook voor openbare bestuurders is deze gerichte aanpak te verkiezen boven de generieke zoals het afsluiten van 
wegen of delen van steden en dorpen. Als art. 57RVV slim (met flexibele kleine teams op steeds weer andere tijden en 
plaatsen) wordt ingezet, zal - naar onze overtuiging - de pakkans worden verhoogd. En dat zal snel rondgaan onder de 
motorrijders. 

Wij hebben art. 57RVV niet voor niets tot speerpunt van ons beleid gemaakt en tot een belangrijk item voor de komende 
verkiezingen. Want naar onze mening is het de gemeenteraad die over het veiligheidsbeleid in de stad gaat en dus ook over 
de inzet van de politie. Over dat laatste is nu twijfel ontstaan respectievelijk twijfel gezaaid. Wethouder North schrijft 
in bijgaande brief van 9 december 2021, dat niet de gemeente maar het OM over de politie gaat. Daar zijn wij het niet 
mee eens. 
Sinds enige tijd hebben we in Leiden een stadscriminoloog, mevrouw Franken. Het was vol trots, dat u in het Kamerlingh 
Onnes het project aftrapte. Voordien deden wij bij haar al de suggestie om eens naar het motorlawaaidossier te kijken in 
het kader van haar onderzoek naar het veiligheidsgevoel bij de burgers van Leiden. Wij hebben naar aanleiding van de 
brief van wethouder North op 29 december2021 een concreet verzoek ingediend uit te zoeken over wie in casu de regie 
heeft en daarbij gewezen op het belang van een snelle uitkomst vanwege de komende verkiezingen. Wij hebben mevrouw 
Franken diverse keren aan dit verzoek herinnerd maar tot op heden niets van haar vernomen. Met alle respect: dit is toch 
de City of Science onwaardig. Kunt u ervoor zorgen, dat mevrouw Franken ons snel haar bevindingen laat weten?

Graag willen wij deze mail persoonlijk aan u toelichten. 

Ap Zwinkels
Burgerinitiatief Stop Motorlawaai Leiden
https://www.motorlawaaileiden.nl/ 
motorlawaaileiden@gmail.com
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