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 aan De leden van de vaste commissie voor 

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu / Wonen, Wijken en Integratie 

 

 datum 27 januari 2010 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

31998 Wijziging van de Wet geluidhinder (verduidelijking 12-dagenregeling met 
betrekking tot internationale racecircuits) 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 26 januari 2010 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdA, 

D66, VVD, ChristenUnie, CDA, PVV en het lid Verdonk stemden voor. 

 

 

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 
 

Artikel I, onderdeel B, tweede lid, onderdeel b 

7 (Jansen) 

Het wetsvoorstel beoogt een helder kader te creëren voor en ruimte te bieden aan de 

organisatie van grootschalige internationale motor- en autosportevenementen. 

Het amendement verduidelijkt dit kader verder, door de 12-dagen regeling te beperken tot 

internationale race-evenementen, waarmee ontheffing voor andere geluidsbelastende 

activiteiten – bijvoorbeeld popconcerten – op racecircuits wordt uitgesloten. 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdD, ChristenUnie en SGP 

 

 

 

 

 

 



 

 datum 27 januari 2010 

 blad 2 

 

 

Artikel I, onderdeel B, tweede lid, onderdeel b 

8 (Jansen) 

Het wetsvoorstel beoogt op aangewezen racecircuits gedurende een beperkt aantal dagen 

via een ontheffing ruimte te bieden aan grootschalige internationale motor- en 

autosportevenementen, ook als het geluidsniveau daarbij ver boven het normale wettelijke 

plafond uit komt.  

Genoemde evenementen veroorzaken overlast van omwonenden. Naar de mening van de 

indiener zou het wetsvoorstel, nu er sprake is van een substantieel en structureel aantal 

dagen met geluidsniveaus boven de wettelijke norm, meer waarborgen moeten inbouwen 

voor het beperken van de overlast voor omwonenden tot het minimum. 

Het beperken van de venstertijden van het evenement tot de periode 7.00–19.00 uur (door 

de week) respectievelijk 13.00–19.00 uur (zondags) garandeert tenminste het respecteren 

van de nachtrust, respectievelijk de zondagsrust. 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdD, ChristenUnie en SGP 

 

 

Moties 
 

9 (Van Gent) over geluidsreducerende maatregelen in de omgeving van Assen 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks en PvdD 

 

10 (De Mos) over maatregelen om Formule 1-wedstrijden naar Nederland te halen 

Verworpen. Voor: SP, VVD, PVV en het lid Verdonk 

 


