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Beste Gerrit, 

Bij deze stuur ik je de resultaten toe van de onderzoeksrapporten inzake de mogelijke 
risico's van de geluidshinder die wordt ondervonden tijdens het rijden op de 
motorfietsen van de politie. Dit naar aanleiding van het verzoek van de korpschef om 
onderzoek hiertoe uit te laten uitvoeren. De adviescommissie heeft op basis van de 
onderzoeksresultaten een advies opgesteld. Hierbij het verzoek om in afstemming met 
de referent van de korpsleiding een besluit te nemen op basis van de adviezen. 

Context 
Motorrijders worden tijdens het rijden op de motorfiets blootgesteld aan hoge 
geluidsniveaus, veroorzaakt door bijvoorbeeld rijwind en mobilofoonverkeer. Vanuit 
eenheid Noord-Nederland zijn klachten gekomen over de mate van deze 
geluidsbelasting. In het verleden is hier onderzoek naar gedaan maar er is onvoldoende 
actie ondernomen om de problematiek beheersbaar te maken. De vakbond heeft het 
signaal van de motorrijders opgepikt om de werkgever hierover te bevragen. 

Aanleiding 
In februari jl. heeft de korpschef naar aanleiding van vragen vanuit ISZW (voorheen de 
arbeidsinspectie) en de vakbond ACP de directeur van het PDG verzocht om de 
klachten van de motorrijders te onderzoeken. Hiertoe is een adviescommissie ingesteld 
om de directeur PDG van advies te kunnen dienen. De commissie heeft een extern 
onderzoeksbureau in de arm genomen om de klachten te onderzoeken. 

Samenstelling commissie 
De commissie wordt voorgezeten door het sectorhoofd HR-expertise van de dienst 
HRM. De commissie bestaat uit een aantal afgevaardigden van de gebruikers 
waaronder een lid van de medezeggenschap. Daarnaast zijn medewerkers van het 
PDG - dienst HRM en FM - en de staf korpsleiding - directie HRM en FM - toegevoegd 
aan de commissie voor inhoudelijk en procedureel advies. 

Uitvoering onderzoek 
Het bedrijf Embedded Acoustics heeft in opdracht van de politie in de periode mei-juni 
2017 het onderzoek naar de geluidsbelasting tijdens het rijden op de motorfiets 
uitgevoerd. Dit onderzoek is in twee fases uitgevoerd. De eerste fase richtte zich op de 
invloed van het windscherm op de geluidsbelasting. Fase twee richtte zich op andere 
factoren die van invloed zijn op de geluidsbelasting en op het in kaart brengen van de 
dagdosis Van beide onderzoeken zijn de rapporten opgenomen als bijlage van dit 
advies. In het tweede onderzoeksrapport zijn de conclusies en aanbevelingen 
opgenomen ten aanzien van beide onderzoeksresultaten. 
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Resultaten onderzoek 
Het onderzoek naar de geluidsbelasting tijdens het rijden op de motorfiets heeft de 
volgende resultaten opgeleverd: 
• De geluidsbelasting zonder gehoorbescherming voor motorrijders is tijdens het 

rijden hoger dan de grenswaarde van 85dB(A). Daarom moet: 
o Uit preventief oogpunt het dragen van gehoorbescherming verplicht 

worden gesteld; 
o een plan van aanpak opgesteld worden om de geluidsbelasting omlaag te 

brengen; 
o iedere motorrijder in de gelegenheid gesteld worden om deel te nemen 

aan een gehoortest; 
o iedere motorrijder geïnformeerd worden over de risico's en de te nemen 

maatregelen. 
• De grootste veroorzaker van de geluidsbelasting is de spraakcommunicatie. Er 

dient onderzocht te worden op welke wijze de bijdrage van de spraakcommunicatie 
teruggedrongen kan worden. 

• Spraakcommunicatie is gewenst geluid terwijl windgeruis als ongewenst geluid 
optreed tijdens het rijden op de motorfiets. Dit betekent dat er een afhankelijkheid 
bestaat tussen het volume van de spraakcommunicatie en de mate van windgeruis. 
Er dient onderzocht te worden welke andere maatregelen getroffen kunnen worden 
om het windgeruis omlaag te brengen en zodoende de geluidsbelasting verder te 
beperken. 

Advies commissie 
Op basis van bovenstaande onderzoeksresultaten adviseert de commissie als volgt: 
1. Gehoorbescherming met een voor het werk geschikt dempingsniveau per heden 

verplicht te stellen voor de motorrijders; 
2. Communiceer op korte termijn de resultaten van het onderzoek alsmede het onder 

punt één genoemde voorgenomen besluit aan de verschillende stakeholders 
(ISZW, ACP, etc.); 

3. Geef de opdracht aan de dienst HRM om een versnelde werkwijze in te voeren om 
motorrijders in de gelegenheid te stellen een gehooronderzoek te ondergaan; 

4. Geef de opdracht aan de dienst HRM om uiterlijk 1 augustus 2017 een integraal 
plan van aanpak op te stellen om de geluidsbelasting terug te dringen; 

5. Geef de opdracht aan de dienst ICT om uiterlijk 1 augustus 2017een plan van 
aanpak op te leveren om de spraaktransmissiekwaliteit te verbeteren; 

6. Geef de opdracht aan de dienst FM om uiterlijk 1 augustus 2017aanpassingen aan 
de configuratie van de motorfiets en de helm aan te dragen die de geluidsbelasting 
kunnen verminderen; 

7. Geef de opdracht aan de dienst HRM om in afstemming met de dienst FM 
inzichtelijk te maken welke andere doelgroepen er binnen de politie zijn die 
eveneens een hoge geluidsbelasting tijdens het werk ervaren; 

8. Overweeg om bij de motorfietsen vanuit het oogpunt van comfort de individuele 
motorrijder de keuze te laten om in plaats van een standaardscherm een 
comfortscherm te bestellen. 

9. Maak gebruik van de ruimte binnen de nieuwe overeenkomst voor ontwikkeling en 
innovatie ten aanzien van het windscherm om reductie van de geluidsbelasting te 
bewerkstelligen met behoud van voldoende stabiliteit. 
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Communicatie 
Voor het informeren van de collega's en de verschillende stakeholders wordt bijzondere 
aandacht gevraagd. Gezien de gevoeligheid en de urgentie van dit onderwerp wordt 
geadviseerd om ten minste intern de warme communicatie te betrachten teneinde de 
boodschap over te brengen. Hiernavolgend worden de verschillende belanghebbenden 
benoemd alsmede de geadviseerde wijze van communiceren. 

Korpsleiding 
Alvorens over te gaan tot het communiceren van de boodschap stemt de 
directeur PDC het voorgenomen besluit af met de referent van de korpsleiding. 
Vervolgens worden de korpsleiding en de directies door de directeur PDC 
formeel geïnformeerd over het voorgenomen besluit. Voor het besluit omtrent 
de draagplicht wordt een formele adviesaanvraag gedaan bij de COR. Op 
basis van het advies van de COR kan de korpschef het besluit nemen om de 
draagplicht vast te stellen. 

Algemeen 
Er wordt een intranetbericht opgesteld waarmee alle politiemedewerkers 
kunnen worden geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek. Tevens 
wordt hierin het besluit verkondigd dat het gebruik van gehoorbescherming 
voor motorrijders verplicht is. 

Motorrijders en Medezeggenschap 
Voor het informeren van de motorrijders en de medezeggenschap worden door 
de dienst HRM in augustus en september landelijk een aantal bijeenkomsten 
georganiseerd waar de resultaten gepresenteerd worden. Rekenschap 
houdende met de zomervakantie wordt de informatie eveneens digitaal 
aangeboden opdat de motorrijders in de gelegenheid worden gesteld hierop te 
reageren. 

Eenheidsleiding 
De directeur PDC informeert de eenheidsleidingen per brief over de resultaten 
van het onderzoek en de te nemen maatregelen. 

Vakbonden 
Door de directeur PDC wordt de ACP per brief geïnformeerd over de resultaten 
van het onderzoek en de te nemen maatregelen. 

ISZW 
De Inspectie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt middels een 
voortgangsrapportage door de directie HRM op de hoogte gesteld van de 
resultaten. 

Leveranciers 
De dienst FM legt contact met de voor dit onderwerp betrokken leveranciers 
om de resultaten te bespreken. Daarbij wordt een beroep gedaan op de 
leveranciers om actief geschikte aanpassingen aan te dragen die bij kunnen 
dragen in de oplossing van het probleem. 

Vervolgtraject 
Op basis van het besluit ten aanzien van de adviezen zal de adviescommissie in het 
vervolgtraject de regiefunctie blijven vervullen. Dit om de voortgang te monitoren ten 
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aanzien van de voorgestelde maatregelen zoals de plannen van aanpak. Dit met als 
doel om op zo kort mogelijk termijn maatregelen te kunnen effectueren die bijdragen in 
het terugbrengen van de geluidsbelasting voor de motorrijders. 

Met belangstelling zie ik je reactie tegemoet. 

Onderwerp 
Resultaten onderzoek 
geluidsbelasting motorrijders 

Pagina 

4 van 5 

« waakzaam en dienstbaar» 


