
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-
Holland van 18 november 2008, nr. 2008-64767, 
tot bekendmaking van de vaststelling van het 
toetsingkader van de ontheffingen van het 
Besluit geluidsproductie sportmotoren 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

maken overeenkomstig artikel 3:42 van de Algemene 
wet bestuursrecht bekend dat zij in hun vergadering 
van 18 november, onder nr. 6 het volgende besluit heb
ben genomen:

Het college besluit:
1  Het in bijlage 1 opgenomen toetsingskader 

ontheffingen Besluit geluidproduktie sport
motoren vast te stellen;

2  Dit toetsingskader in de plaats te laten treden 
van de per besluit van 1 februari 2005 (nr. 52662) 
gestelde voorwaarden voor ontheffingsverlening;

Haarlem, 18 november 2008.

Gedeputeerde Staten van NoordHolland,

H.C.J.L. Borghouts, voorzitter.

H.W.M. Oppenhuis de Jong, provinciesecretaris.
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Bijlage I

Uitgangspunten voor de verlening van een ontheffing
Het nieuwe toetsingskader is er op gericht geen ernstige 
overlast in woningen of andere geluidgevoelige bestem 
mingen in de omgeving toe te staan. Hierbij is uitge
gaan van de nota ‘Evenementen met een luidruchtig 
karakter’. Een belangrijke wijziging ten opzichte 
van het eerder vastgestelde ontheffingenbeleid voor 
sportmotoren is dat de ontheffing aan een maximaal 
toelaatbaar geluidniveau wordt verbonden voor 
hindergevoelige bestemmingen. De al eerder vermelde 
voorwaarde ‘dat er geen overwegende bezwaren 
mogen zijn’ komt daarmee te vervallen. 

Voor het verlenen van ontheffing op grond van het  
besluit geluidsproductie sportmotoren is het uitgangs
punt dat ernstige hinder wordt voorkomen. Dit bete
kent op grond van de genoemde evenementen nota dat 
de geluidbelasting op de gevel van hindergevoelige 
bestemmingen max. 65 dB(A) mag bedragen (het 
binnenniveau bedraagt hierbij maximaal 4045 dB(A)). 

Voorwaarden voor de verlening van ontheffing
Bij de beoordeling van een aanvraag tot ontheffing van 
artikel 3, tweede lid van het besluit geluidproduktie 
sportmotoren gelden de volgende voorwaarden:
1  per kalenderjaar kan max. voor vier evenement

dagen op één en dezelfde locatie ontheffing 
worden verleend1 2;

2  een ontheffing wordt alleen verleend als het motor
crossevenement plaatsvindt tussen 10.00 uur en 
18.00 uur;

3  een ontheffing wordt niet verleend als het evene
ment plaatsvindt in een stiltegebied;

4  de aanvrager dient drie maanden voor het eerst  
geplande motorcrossevenement een aanvraag
formulier te hebben overlegd (zie bijlage 1)

5  het geluiddrukniveau van een sportmotor als
mede de wijze van meting hiervan dient te vol 
doen aan de eisen gesteld in de ‘Regeling geluid
produktie sportmotoren’. Een vergelijkbare 
andere meetmethode behoeft (vooraf) de goed
keuring van Gedeputeerde Staten;

6  de geluidbelasting op de gevel van hindergevoe
lige bestemmingen mag niet meer bedragen dan 
65 dB(A); 

7  Indien een eerder gehanteerde locatie binnen een  
kalenderjaar wordt verschoven mag de geluid
belasting van woningen die al eerder een (hoge) 
geluidbelasting hebben ondervonden niet hoger 
zijn dan 50 dB(A);

8  dit toetsingskader komt in de plaats van het  
eerder door GS op 122005 vastgestelde onthef
fingenbeleid.

Uitgegeven op 3 december 2008.

Namens Gedeputeerde Staten van NoordHolland,

H.W.M. Oppenhuis de Jong, provinciesecretaris.
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1)  Een ontheffing betreft in de regel één dag. Ontheffing voor twee opeenvolgende 

dagen kan alleen worden verleend indien het geluidniveau op de gevel van de 

geluidgevoelige bestemming niet hoger is dan 50 dB(A).
2)  Als blijkt dat bij een evenement een overtreding heeft plaatsgevonden kan de 

ontheffing door GS worden ingetrokken.


