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  Stiltebehoefte algemeen 

“ Zonder maatregelen zal herrie binnen twintig jaar het milieuprobleem zijn met de grootste impact op de 

volksgezondheid in Nederland.”  

(…) 

“Door verstedelijking en toenemende verkeersdrukte wordt het steeds moeilijker om herrie te ontvluchten. 

Dit heeft een negatief effect op de volksgezondheid.”  

 

    TV-Programma de Kennis van Nu 12 januari 2017 

 

 

Hoe groot de behoefte is aan stilte en stiltegebieden onder burgers is onduidelijk.  

 

Enquêtes suggereren dat rust en stilte voor een aanzienlijk deel van recreanten 

van belang is.  
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  Flevolands stiltebeleid 

 

2012 - Evaluatie stiltebeleid Flevoland 

 

 

“Aanbevolen wordt de doelstelling van het beleid te actualiseren. Gezien  

de ontwikkeling van de natuurbescherming kan het stiltebeleid zich beperken tot 

de (rustzoekende) mens. Wanneer voor deze nieuwe beleidslijn wordt gekozen 

kunnen de gebieden Oostvaardersplassen en het Zwarte meer als stiltegebied 

worden geschrapt.” (p. 15) 

 

 

 

 

 

 

 

3 



  Flevolands stiltebeleid 

 

 

2014 - Nota Stiltegebiedenbeleid 

 

“Het stiltebeleid van de provincie heeft tot doel voor de rustzoekende mens  

de aanwezige relatieve stilte in enkele gebieden voor de volgende generatie  

te behouden.” (p. 1) 

 

“De beleving van stilte is een recreatieve waarde. De locaties waar het stil is 

moeten via aanwezige fiets- en wandelpaden kunnen worden bereikt.” (p.4) 

 

“Door het ontbreken van fiets en wandelpaden in het agrarisch gebied en het  

niet van toepassing zijn van de stilte regels op gebiedseigen geluiden, komt  

de stilte in het agrarisch gebied niet voor bescherming in dit kader in aanmerking.” 
(p.5) 
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Stand van zaken vier provincies 
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Fle NH Utr ZH 

Aantal 

stiltegebieden 

3 39 13 16 

richtwaarde 35 dB(A) 
per uur 

35 dB(A) 
per etmaal 

35-40 dB(A) 
per etmaal 

40 dB(A) 
per etmaal 

echt stil 100% ca. 80% ca. 80% 

 

onbekend 



  Stand van zaken Flevoland 
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Flevoland is dankzij haar ruimtelijke inrichting een vrij stille provincie;  

de functies natuur, landbouw en bebouwing zijn vaak strikt van elkaar gescheiden. 

Hierdoor kent het landelijke gebied veel rust en stilte. 

Fle NH Utr ZH 

Afname  stiltegebieden - 78% - 4% -24% -10% 

oppervlakte 1.510 ha 72.318 ha 16.764 57.750 

In Flevoland is het areaal stiltegebieden het meest afgenomen en veruit het kleinst 

ten opzichte van de andere drie provincies.  



  Stand van zaken Flevoland 
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Het oppervlak van drie van de vijf oorspronkelijke stiltegebieden is in totaal met  

een derde afgenomen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mededeling Actualisatie uitvoering stiltebeleid 2014, 6 januari 2015 

“ Het voorstel voor de nieuwe begrenzing is gebaseerd op een afweging tussen  

het actueel inzicht in de verkeersontwikkeling en het behoud van de stille 

recreatieve waarden in de gebieden.” 

 

In deze drie gebieden is het echt stil: 35 dB(A)/uur 

Stiltegebied 
Oppervlak in km2 

Tot 1 juli 2016 
Oppervlak in km2 
Vanaf 1 juli 2016 

Resterend 
oppervlak 

Horsterwold 10,0 4,9 49% 

Roggebotzand 6,1 3,8 62% 

Kuinderbos 7,4 6,4 86% 

Totaal 23,5 15,1 64% 



  Stand van zaken Flevoland 
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Van twee van de vijf oorspronkelijke stiltegebieden is de status opgeheven, omdat 

deze gebieden ook beschermd worden op grond van de Natuurbeschermingswet.  

Om onnodige stapeling van regelgeving te voorkomen hebben PS in juni vorig jaar 

besloten de aanwijzing op grond van de wet Milieubeheer in te trekken. 

 

 

Door de jaren heen is de situatie ontstaan dat de Natuurbeschermingswet zich 

primair richt op (stilte)bescherming voor de aanwezige fauna, terwijl de 

stiltebescherming door middel van stiltegebieden zich primair richt op de mens. 
(Eindrapport, p. 8) 

Stiltegebied 
Oppervlak stiltegebied in km2 

Tot 1 juli 2016 

Oostvaardersplassen 30,2 

Zwarte Meer 13,4 



  Mogelijke beleidsrichtingen 
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Loslaten: 

- minimale invulling stiltegebiedenbeleid 

- aantal regels verminderen of versoepelen 

- stiltebescherming alleen op basis van natuurbeschermingswet 

- schrappen of verkleinen van stiltegebieden 

 

Behouden:  

- door met name verbodsbepalingen in de milieuverordening 

- ruimtelijk beschermen in structuurvisie en ruimtelijke verordening  

 

Benutten:  

- het beleven van de stilte intensiever stimuleren 

- meer bekendheid geven aan stiltegebieden 

- initiatieven waarin de stilte een rol speelt, stimuleren  

- toegankelijkheid van een stiltegebied verbeteren  

- stiltegebieden inzetten om andere beleidsdoelen te ondersteunen 



  Kernpunten Flevoland 
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Loslaten: 

Het Flevolandse stiltegebiedenbeleid staat loslaten van stiltegebieden toe 

 

Behouden:  

De stilte in stiltegebieden wordt behouden middels vrij strenge beschermingsregels 

 

Benutten:  

Het beleid is niet gericht op het benutten van stiltegebieden 



  Aanbevelingen en reactie GS 
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Aanbeveling: 

Bespreek met elkaar of u elementen uit de beleidsrichtingen ‘Benutten’ en ‘Behouden’ 

wilt toevoegen aan het huidige stiltegebiedenbeleid.  

 

 

Reactie college GS 

“Als u de aanbeveling bedoeld heeft als uitnodiging aan Provinciale Staten  

om het onderwerp stiltegebieden te bespreken, dan kunnen wij ons in deze 

aanbeveling vinden. Daarbij denken we ook dat dit bij de opstelling en  

uitwerking van de Omgevingsvisie een onderwerp kan zijn waarbij naar verwachting 

sprake is van een integrale afweging van belangen.” (eindrapport. p. 7) 



  Nawoord en toelichting 
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Nawoord Rekenkamer 

De Rekenkamer juicht zo’n integrale afweging in het kader van de Omgevingsvisie 

toe. (eindrapport. p. 8) 

 

 

De toelichting en voorbeelden bij de eerste aanbeveling van de Rekenkamer kunt u 

gebruiken voor zo’n integrale afweging. De tweede aanbeveling ziet erop dat PS aan 

GS vragen om hiervoor een voorstel te doen. (eindrapport. p. 5)  


