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b e s l u i t :

De VVD licht haar concept motie 'Lawaaiflitsers tegen herriebakken' toe.

Diverse fracties spreken twijfels bij de motie uit omdat er nog geen wetgeving is op basis waarvan 
gehandhaafd kan worden en omdat de nauwkeurigheid van lawaaiflitsers nog niet voldoende is; de 
techniek is nog niet voldoende ontwikkeld. Ook zijn er vragen over de in de motie opgenomen 
reikwijdte voor toepassing van de lawaaiflitsers. Op dit moment kan de lawaaiflitser wel gebruikt 
worden om in het probleem in kaart te brengen. Er wordt gepleit voor het eerst leren van andere 
gemeenten en om een proef te doen samen met andere gemeenten.

Wethouder Van der Linden antwoordt dat er op dit moment geen gemeenten zijn die lawaaiflitsers 
hebben ingevoerd. Hij zou de motie graag omarmen, maar de huidige stand van de techniek geeft 
een precisie van ongeveer 95%. Dat geeft beperkingen bij de handhaving. Als systemen technisch 
waterdicht zijn moet het nog in de wet opgenomen worden als rechtsgeldig 
handhavingsinstrument. Handhaven met lawaaiflitsers is op dit moment onmogelijk. Ook 
waarschuwingen afgeven kan nu niet, ook dat vereist een juridische procedure. Daar gaat veel tijd 
en capaciteit in zitten. Over blijft dat er op dit moment veel kansrijk onderzoek is. Het instrument 
wordt steeds beter in herleiden van geluid. Dordrecht volgt de bevindingen van Rotterdam. Het 
heeft nu geen toegevoegde waarde om het instrument in Dordrecht neer te zetten. 

De VVD gaat zich beraden op de vraag of zij de motie nog gaat aanpassen en of ze deze gaat 
indienen in de raad. De commissie besluit de antwoordbrief als bespreekstuk naar de raad te 
sturen waarbij alleen wordt gestemd over de motie. Er vindt geen bespreking meer plaats. Als de 
motie achterwege blijft kan de raad dit agendapunt van de agenda afvoeren en wordt de 
commissie geacht de antwoordbrief voor kennisgeving te hebben aangenomen.

Aldus besloten in de vergadering van dinsdag 14 december 2021.
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