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Vragen van de leden Hagen en Van Ginneken (beiden D66) aan de 
Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over de petities van de 
Nederlandse Federatie Omgevingslawaai Motorvoertuigen (NEFOM) en de 
gemeente Bergen betreffende geluidsoverlast motorvoertuigen in Nederland 
(ingezonden 15 september 2022). 

Vraag 1
Bent u bekend met de petities van NEFOM en de gemeente Bergen, zoals aan 
de Kamer aangeboden op 6 september?1 2 

Vraag 2
Bent u bekend met de uitkomsten van het rapport Motie Schonis en de 
WHO-richtlijnen voor omgevingsgeluiden (2018): het doel heiligt de midde-
len?3 

Vraag 3
Wanneer komt het kabinet met een uitwerking van de adviezen van het 
RIVM? 

Vraag 4
In hoeverre heeft u reeds opvolging gegeven aan de aanbevelingen uit het 
rapport Motie Schonis en de WHO-richtlijnen voor omgevingsgeluiden (2018): 
het doel heiligt de middelen? 

Vraag 5
Welke concrete stappen heeft u tot dusver gezet naar aanleiding van het 
bovengenoemde rapport? Kunt u dit specificeren per geluidsbron (algemeen, 
wegverkeer, railverkeer, vliegverkeer en windturbines)? 

1 Website NEFOM, 9 september 2022 (Politieke belangstelling voor petitie tegen motoroverlast – 
Stop overbodig lawaaiStop overbodig lawaai (nefom.nl))

2 Website gemeente Bergen, 2 september 2022 (Petitie geluidsoverlast motoren | gemeente 
Bergen (bergen-nh.nl))

3 Website RIVM, 5 juni 2022 (Motie Schonis en de WHO-richtlijnen voor omgevingsgeluid (2018): 
Het doel heiligt de middelen | RIVM)
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Vraag 6
Welke concrete stappen bent u nog van plan te zetten? Kunt u dit specificeren 
per geluidsbron (algemeen, wegverkeer, railverkeer, vliegverkeer en windtur-
bines)? 

Vraag 7
Heeft u in kaart waar geluidsoverlast de huidige normen overtreed en hoe 
groot het probleem van geluidsoverlast precies is in Nederland? 

Vraag 8
Bent u het ermee eens dat geluidsoverlast adequaat moet worden aangepakt? 
Klopt het dat dit nu vaak niet het geval is? 

Vraag 9
Bent u aangehaakt bij het experiment van de gemeente Amsterdam om in de 
strijd tegen geluidsoverlast «lawaaiflitspalen» in te zetten? 

Vraag 10
Ziet u een mogelijkheid om een dergelijk experiment ook landelijke opvolging 
te geven en de kamer te informeren over de onderzoeksresultaten?
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