Aan het college van B&W
T.a.v.: Wethouder Karremans
Postbus 70012
3000 KP Rotterdam

Rotterdam, 23 september 2022
Betreft: Onderzoek van het Burgerpanel Rotterdam naar het zgn. ASO gedrag van weggebruikers.

Geachte wethouder Karremans,
Het Burgerpanel Rotterdam krijgt veel klachten over ASO gedrag in het verkeer. Verkeersasociaal
gedrag, zoals de officiële term is, is een moeilijk te definiëren begrip. Tolerantie verschilt van mens
tot mens. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het voor de overheid ook moeilijk is grenzen te
bepalen. Een recent voorbeeld hiervan is de automobilist die door rood reed en zo een tienermeisje
doodde. Ondanks dat deze bestuurder al meer dan vijftig verkeersovertredingen op zijn naam had,
kreeg hij een milde straf van de rechter. In uw brief aan de Ministeries van Justitie en Veiligheid &
Infrastructuur en Waterstaat van 1 oktober 2021 wijst u er op dat er nogal een verschil zit in de
dagelijkse praktijk en die van de Ministeries.
In het verkeer zou slechts een klein percentage van de deelnemers de leefomgeving in onze stad
verstoren en medeburgers intimideren. Het ASO gedrag kent vele vormen: naast te veel decibellen
van motoren, brommers en auto’s zorgen ook te hard rijden, door rood rijden, dubbel parkeren,
parkeren op fietspaden, geen rekening houden met fietsers of minder validen voor gevaarlijke
situaties en ergernis. Handhaving van wet- regelgeving is geen eenvoudige zaak, maar wel noodzaak.
Burgers krijgen de indruk dat er niet of nauwelijks gehandhaafd wordt.
De invoering van 30 km-zones is een goede stap om onze stad leefbaarder en veiliger maken. Ook de
geluidsoverlast zou moeten afnemen. Maar zonder handhaving zullen de effecten van deze
maatregel niet groot genoeg zijn. Sterker nog er wordt een toename van ASO gedrag ervaren.
Ons advies is:
1. Breng de 3% overlast gevers in kaart en pak deze aan.
2. Zet boa’s in ter bestrijding van de overlast door dubbel parkeren en parkeren op
fietspaden door pakketbezorgers.
3. Zet bij de desbetreffende Ministeries in op een risico gestuurde veiligheidsaanpak
uitgevoerd door de gemeente.
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We zijn benieuwd naar de resultaten van de TNO metingen die u in uw nieuwsbrief van 13 juli 2022
aankondigde. 1
Over enkele maanden loopt de ambitieuze beleidsnota ‘’Rotterdam veilig vooruit ‘’ (2019/2023) ten
einde. Het Burgerpanel Rotterdam bespreekt graag met u of en in hoeverre de doelen gerealiseerd
zijn.

Vriendelijke groet,
namens het Burgerpanel Rotterdam

Sylvia Lobbe
Voorzitter Burgerpanel Rotterdam

cc: Remco Smit (Coördinator verkeersveiligheid, Gemeente Rotterdam, Stadsontwikkeling, Afdeling Mobiliteit),
Thijs Visser (Adviseur Mobiliteit (Hillegersberg-Schiebroek) & Verkeersveiligheid, Gemeente Rotterdam,
Stadsontwikkeling, Afdeling Mobiliteit, Team Buiten de Ring), (Jurgen Walters (cluster Dienstverlening)
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In de bijlage geven we een kort resumé van de wettelijke normen m.b.t. geluidproductie.
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Bijlage
Wet die regels stelt m.b.t. geluidproductie van auto’s:
●
●
●

●

●

In 1974 werd besloten dat nieuwe auto’s nog maar 82 decibel mochten produceren.
In 2016 werd de limiet verlaagd tot 74 decibel.
Op zich geen slecht idee, want geluiden vanaf 80 decibel kunnen schadelijk zijn voor het
gehoor. 74 Decibel is ongeveer zo luid als een elektrische mixer.
Tegen 2026 mogen de meeste auto’s die nieuw uit de fabriek rollen nog maar 68 decibel
produceren. Dat klinkt niet als een groot verschil, maar decibels – geen eenheid, maar een
verhouding – werken wat vreemd. Simpel gezegd: 10 decibel is 10 keer luider dan 1 decibel,
maar 20 decibel is 100 keer luider en 30 decibel 1.000 keer luider. Dus 68 versus 74 decibel
is een aanzienlijk verschil.
En de wetgeving is niet het enige wat het geluid uit de uitlaat haalt. Door strenger wordende
emissie-eisen moeten autofabrikanten dingen als de vermakelijke plofjes uit de uitlaten ook
achterwege laten. Het inspuiten van extra brandstof voor dit geluidseffect verhoogt immers
de uitstoot, en een hogere uitstoot heeft nu grote consequenties.

Voertuigen, naast auto’s ook motoren, scooters elektrische fietsen etc., moeten voldoen aan
deze wettelijke eisen.
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