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Politie Eenheid Den Haag      Leiden, 2 februari 2023 
Ter attentie van Sectorhoofd Leiden-Bollenstreek  
W. van den Bosch, 
Postbus 264 
2501 CG DEN HAAG       
 
 
Geachte heer of mevrouw,  
 
Dank u wel voor uw brief van 20 januari jl.  
 
Onze achterban ondervindt ernstige overlast van het geluid 
van motorvoertuigen en met name van motorfietsen en 
personenauto’s. Dit speelt niet alleen in Leiden maar in het 
hele land.  
 
Vorig jaar zijn over de aanpak van motorlawaai 2 petities aangeboden aan de Tweede Kamer. In 
beide is gepleit voor nieuwe wet- en regelgeving. De reactie van minister Harbers was kort: De 
huidige wet- en regelgeving biedt voldoende mogelijkheden om het lawaai aan te pakken. 
Uiteraard doelde hij daarbij onder andere op art. 57 RVV. Maar wat is de huidige praktijk? 
 
Art. 57 RVV verbiedt het maken van onnodig geluid maar de handhaving ervan door de politie valt 
volgens uw brief niet onder de landelijk aangewezen VARAS-feiten. Wie onze video-verzameling 
ziet, zal moeten erkennen, dat vaak sprake is van typisch (hufterig) gedrag. Misschien niet 
zozeer naar andere weggebruikers maar naar de bewoners langs de wegen. Kijkend naar de 
rapporten van het RIVM zijn deze bewoners op de keper beschouwd ook verkeersslachtoffers. 
Waarom zou art. 57 RVV anders in het RVV zijn opgenomen? Dezelfde video’s laten zien, dat te 
veel lawaai vaak samengaat met een te hoge (piek) snelheid en met racegedrag. 
 
Uit de cijfers in het WOO-rapport blijkt naar onze mening niets van een gecoördineerd landelijk 
beleid over de handhaving van art. 57 RVV. Integendeel, het is - met alle respect - een ratjetoe. 
Ook binnen de Eenheid Den Haag en binnen haar districten. Wij zien geen lijn, behalve dat er 
onevenredig veel aandacht uitgaat naar de stad Den Haag. Kunt u ons documenten toesturen, 
waaruit dat landelijk VARAS beleid blijkt? Zijn er taakstellingen aan dit handhavingsbeleid 
gekoppeld?  
 
Er moet sprake zijn van een heterdaadje om onnodig geluid te kunnen verbaliseren. Dat klopt. 
Zonder ons op uw expertise te begeven, lijkt het ons niet zo ingewikkeld om daarom met 
flexibele teams van 2 agenten te gaan werken. Een agent stelt zich (onopvallend) op en geeft - 
bij vermeende overtreding van art. 57RVV - een omschrijving van het voertuig door aan een 
tweede agent in uniform een paar honderd meter verder, die het betreffende voertuig staande 
houdt. Er kan dan een verbaal worden uitgeschreven en - bij twijfels over de technische staat 
van het voertuig - ook een WOK worden opgelegd. Wij hoorden dat deze slimme methode van 
handhaven ook voor de (brom)fietsen wordt ingezet. Het is een soort van fuik, maar veel minder 
zichtbaar en met aanzienlijk minder organisatorische en personele kosten, lijkt ons.  
Als deze methode flexibel wordt toegepast (dan weer een uurtje hier en dan weer een uurtje 
daar en op verschillende tijdstippen), en de politie aan deze gerichte aanpak ook brede media-
aandacht geeft, zullen de berijders wel oppassen. Wat zou u ervan vinden om komende zomer 
gedurende 6 maanden in Leiden een proef te doen?   
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Uit onze meldingen blijkt overigens dat de overlast in Leiden minder seizoensgebonden is dan in 
landelijke regio’s. Motoren worden hier waarschijnlijk veel gebruikt voor het woon-werkverkeer. 
Het is natuurlijk wel zo, dat de hinder in de koude seizoenen kleiner is, omdat de mensen dan de 
ramen dicht hebben en niet buiten zitten. Wat ons ook opvalt is, dat we hier weinig grote 
slierten van motorrijders zien.  Leiden lijkt geen deel uit te maken van zomerse toertochten. We 
zien hier vooral eenlingen, maar wel met grote regelmaat.   
 
Wij waarderen het zeer dat u de komende tijd uw agenten bij uw dagelijkse briefings expliciet 
aandacht voor het lawaai van motorvoertuigen wilt gaan vragen. Graag niet alleen van 
motorfietsen maar ook van (soms gloednieuwe) auto’s. Het staat u vrij ons filmmateriaal daarbij 
te gebruiken.   
Vanuit de politie horen wij, dat het bekeuren zonder geluidsmeter juridisch ingewikkeld is. Dat is 
echt niet waar. Art. 57RVV is tot aan de hoogste rechter bestreden maar overeind gebleven. De 
jurisprudentie is helder en duidelijk. Dat geldt ook voor de WOK. Gevraagd naar de aanpak van 
motorlawaai heeft de RDW onlangs nog naar buiten gebracht, dat - bij gebreke van een APK voor 
motorfietsen - de WOK een prima middel is om de technische staat van deze voertuigen te 
checken.  
 
Vriendelijke groet, 
Ap Zwinkels 
Burgerinitiatief Stop Motorlawaai Leiden 
https://www.motorlawaaileiden.nl 
motorlawaaileiden@gmail.com  
YouTube kanaal: Motorlawaai Leiden 
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