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Hoofdlijnennotitie uitvoering stiltegebiedenbeleid provincie 
Utrecht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leeswijzer. 

Deze notitie bevat een Hoofdlijnennotitie waarin de kernpunten van het stiltegebiedenbeleid voor de 

provincie Utrecht zijn opgenomen. De bijlage, de Uitwerkingsnotitie, bevat achtergrondinformatie 

over dit beleid.
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De provincie Utrecht heeft in de jaren negentig op basis van de Wet milieubeheer stiltegebieden 

aangewezen. Doel van deze notitie is een antwoord te geven op de vraag die onder andere in het PMP 

2009-2011 is gesteld, namelijk op welke wijze kan de kwaliteit van de stiltegebieden beschermd, beter 

gehandhaafd en waar mogelijk verbeterd worden. Dit in het licht van de ambitie van de provincie om 

de diversiteit en de kwaliteit van het landschap te behouden en versterken. Hier gaat het dan specifiek 

om het aspect stilte en rust 

 

Het huidige provinciale stiltegebiedenbeleid is conserverend van aard. Dit beleid heeft als doel het 

beschermen van het geluidkarakter van een gebied en het waarborgen van stilte/rust in de toekomst. 

Nieuwe luidruchtige activiteiten en gedragingen zijn in een stiltegebied verboden. 

Bedrijven en recreatie-inrichtingen die reeds in het gebied gevestigd zijn, mogen hun (verstorende) 

activiteiten waarvoor ze een milieuvergunning
1
 hebben, blijven verrichten. Uitbreiding van activiteiten 

is slechts mogelijk indien dit geen extra verstoring oplevert of de verstoring doet afnemen. 

Bij de bepaling van deze geluidsbelasting blijven buiten beschouwing de geluiden die het gevolg zijn 

van in het gebieden passende activiteiten, zoals landbouw.  

 

Evaluatie van het gevoerde beleid 

 

Uit de resultaten van diverse (akoestische) evaluaties blijkt dat het geluidniveau in de meeste 

stiltegebieden toch is toegenomen. Dit is een landelijk verschijnsel. Het aantal ha stiltegebied, dat 

voldoet aan de geluidseisen, in de provincie Utrecht  is sinds 2000 met ca 1000 ha afgenomen. 

De toegenomen verkeers- en recreatiedruk op het stiltegebied “Lage Vuursche” leidt ertoe dat 

Provinciale Staten zal worden voorgesteld dit gebied niet meer aan te wijzen als stiltegebied. 

  

Stiltegebieden en het stiltegebiedenbeleid van de provincie blijken vrij onbekend te zijn bij 

belanghebbenden. Het belang van stilte wordt echter breed onderschreven, met name vanwege het 

positieve effect op de gezondheid en vanwege de vergroting van de belevingswaarde van landschap en 

natuur. 

 

Het beleid voor de komende jaren 

 

Het werkdocument strategie Utrecht 2040
2
 geeft richting voor een duurzame en aantrekkelijke regio. 

Utrecht kiest voor een strategie van duurzame ontwikkeling en behoud van aantrekkingskracht, 

versterken waar we goed in zijn en streven naar een uitgebalanceerde groei van de kwaliteit van de 

regio. Eén van de ambities is het behouden en versterken van de diversiteit en kwaliteit en daarbij van 

de identiteit en beleefbaarheid van het landschap. De diversiteit aan mooie landschappen en de 

beleefbare natuur, dragen er aan bij, dat mensen graag in de provincie Utrecht willen wonen en 

recreëren.
3
 

Stilte is een belangrijke waarde voor het landschap. Gebieden waar stilte kan worden beleefd willen 

we in stand houden en waar nodig versterken. Dit maakt deel uit van het landschapsbeleid en 

natuurbeleid van de provincie. 

Algemene uitgangspunten zijn : een stiltegebied moet stil blijven, het gebied leeft en mag worden 

beleefd, en in een stiltegebied hoor je gebiedseigen geluiden. In bijlage A is een overzicht van de 

stiltegebieden opgenomen.
4
 

De gewenste beleving van stilte betekent dat stiltegebieden toegankelijk moeten zijn. Stiltegebieden 

zijn ook van belang voor het behoud van de rijkdom aan soorten, het eerste doel van de EHS. 

 

                                                      
1
 Hier wordt ook onder verstaan bedrijven die een melding op grond van de Wet milieubeheer hebben ingediend. 

2
 Werkdocument strategie Utrecht 2040: vastgesteld door Provinciale Staten van Utrecht 25 oktober 2010.  

3
 Coalitieakkoord 2011-2015 

4
 Dit zijn de gebieden die na de akoestische inventarisatie van 2010 in aanmerking komen voor stiltegebieden. 

Het gebied Lage Vuursche is niet opgenomen, de PMV moet hierop nog worden aangepast. 
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Agrarische bedrijven en landbouwontwikkelingen 

 

In een aantal stiltegebieden zijn agrarische bedrijven gelegen. De geluiden die gepaard gaan met deze 

activiteiten, horen bij een landbouwgebied en worden daarom als gebiedseigen beschouwd. Voor het 

behoud van de diversiteit en kwaliteit van het landschap speelt de landbouw een belangrijke rol. 

Ontwikkelingen in deze sector, zoals schaalvergroting en multifunctionele landbouw, worden, voor 

zover het agrarische activiteiten betreft, aangemerkt als gebiedseigen. 

Er zijn echter ook nevenactiviteiten die niet passend zijn binnen een stiltegebied, zoals grootschalige 

verkeersaantrekkende functies. 

Over de toekomstige rol van de landbouw 
5
 wordt een landbouwvisie opgesteld door de provincie . 

 

Monitoring van het gevoerde beleid 

 

Op grond van artikel 118 van de Wet geluidhinder moet, ter uitvoering van de Europese Richtlijn 

omgevingslawaai, de geluidsbelasting van bepaalde bronnen in de vorm van geluidbelastingskaarten in 

stille gebieden in kaart worden gebracht, gevolgd door een actieplan met eventuele  maatregelen ter 

bestrijding van (te) hoge geluidsbelastingen. Deze geluidskaarten moeten een keer per vijf jaar worden 

opgesteld. Het eerstvolgende jaar dat deze geluidskaart moet worden opgesteld is 2013. Hier op 

aansluitend zal ook de akoestische kwaliteit van de stiltegebieden van de provincie Utrecht periodiek 

worden geëvalueerd.  

 

 

Uitwerking van de beleidsvoornemens 

Voor de uitwerking van het beleid worden twee sporen gevolgd: 

1. ruimtelijk spoor 

2. het milieuspoor 

 

 

1. Het ruimtelijk spoor 

De stiltegebieden zijn opgenomen in de Provinciale Structuurvisie als provinciaal belang. In 

bestemmingsplannen moet hiermee rekening worden gehouden. De activiteiten in een gebied worden 

verricht binnen het kader van een bepaalde bestemmings- en gebruiksregeling (ruimtelijke 

ordeningsaspect). Daarbij komt dat de bron van de geluidsbelasting zowel binnen, als buiten het 

“stille” gebied kan zijn gelegen (zoneringsaspect). 

In bijlage 5, onder A, van de Uitwerkingsnotitie, is aangegeven welke nieuwe stilteverstorende 

activiteiten en functies in stiltegebieden niet zijn toegestaan. De huidige lijn is dat het waarborgen van 

de akoestische kwaliteit plaats vindt door het beheersen van de aard en intensiteit van de 

geluidsbelasting (activiteiten) en bestemming en het gebruik van de desbetreffende gebieden. 

Gebiedseigen “bronnen” ondervinden geen beperking. Deze lijn wordt gecontinueerd. 

Daarnaast zijn in de provinciale Structuurvisie Nationale Landschappen kernkwaliteiten benoemd, 

waaronder ook stilte en rust. In het project “Kwaliteit Utrechtse Landschappen”
6
 (onderdeel van het 

Ruimtelijk Actieprogramma bij het streekplan, RAP 2008-2011) wordt gewerkt aan een brede 

implementatie van de kernkwaliteiten van de landschappen, zodat deze behouden en versterkt worden 

en bij nieuwe ontwikkelingen als uitgangspunt gelden. Dit gebeurt middels de Kwaliteitsgids 

Utrechtse landschappen. 

 

2.   Het milieuspoor 

 

In de Provinciale Milieuverordening (PMV) zijn de grenzen van de stiltegebieden, zijnde 

milieubeschermingsgebieden,  vastgelegd en zijn gedragsvoorschriften opgenomen die er toe moeten 

leiden dat burgers met hun gedrag de stiltegebieden niet verstoren. Er is een verbod opgenomen tot het 

gebruik van met name genoemde toestellen of gedragingen. Van dit verbod is ontheffing mogelijk. 

                                                      
5
 Landbouwvisie: vastgesteld door GS 13 september 2011, PS 31 oktober 2011 

6
 Structuurvisie nationale Landschappen vastgesteld PS 31 mei 2010 
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Toetsingscriteria voor ontheffingen waren tot nu toe niet duidelijk beschreven. In de praktijk blijkt 

hieraan grote behoefte te zijn.  Feitelijk waren we verplicht om elke aanvraag om een ontheffing te 

honoreren. 

De criteria worden in de Uitwerkingsnotitie (par 3.4 sub 2) beschreven. Deze zullen in de PMV 

verwerkt moeten worden. 

Uitgangspunt is dat met name de kwaliteit in de stille kern van het stiltegebied gekoesterd wordt. Ook 

eenmalige activiteiten leveren een verstoring van deze stille kern op. Het verlenen van een ontheffing 

voor verstorende activiteiten is niet in overeenstemming met het karakter van het gebied en is dan ook 

in principe niet mogelijk voor activiteiten en gedragingen in de stille kern. 

De enige uitzondering die hierop kan worden gemaakt, is indien zwaarwegende maatschappelijke 

belangen tot de gedraging/activiteit nopen. Daarbij geldt dan als extra voorwaarde, dat er geen 

mogelijkheden voor de gedraging/activiteit zijn buiten het stiltegebied, dan wel buiten de stille kern. 

 

Nieuw element in het stiltegebiedenbeleid is een algemene kwaliteitseis waaraan ontwikkelingen, 

zoals ruimtelijke ontwikkelingen, milieuvergunningen e.a. in stiltegebieden getoetst moeten worden.  

Zowel wijzigingen in het ontheffingen beleid als de opname van een kwaliteitseis zullen via een 

herziening van de Provinciale Milieuverordening gerealiseerd kunnen worden.  

 

 

Afstemming met gemeenten en beheerders 

 

Om te bereiken dat bovengenoemde sporen goed doorwerken, is een breed draagvlak noodzakelijk. 

Daarvoor zetten wij het communicatieve spoor in. Dit moet resulteren in betrokkenheid en een gevoel 

van medeverantwoordelijkheid bij gemeenten en terreinbeheerders. Het is belangrijk dat gemeenten in 

hun toekomstvisie het stiltegebied meenemen om activiteiten of ontwikkelingen te voorkomen, die in 

strijd zijn met het stiltegebiedenbeleid. 

Zowel in de ruimtelijke plannen, als milieubeleidsplannen als verkeers- en vervoersplannen kan dit tot 

zijn recht komen. Op uitvoeringsniveau is het belangrijk dat bij alle mogelijke aanvragen voor 

evenementen, vergunningen, uitbreidingen van horeca etc., de gemeente steeds de algemene principes 

van het stiltegebied bewaakt en dus toetst of de beoogde ontwikkeling leidt tot een toename van de 

geluidsbelasting. 

De inzet van beheerders van de terreinen is noodzakelijk als het er om gaat de positieve werking van 

stiltegebieden onder de aandacht van de bezoekers te brengen. Zo zullen zij in de 

informatievoorziening over het betreffende gebied de kwaliteiten rust en stilte een plek kunnen geven. 

Ook zijn zij belast met het toezicht in de gebieden en vormen daarmee een belangrijke schakel tussen 

het provinciale beleid en de daadwerkelijke handhaving van de rust en stilte in een gebied. 

 

Behalve hun rol in het beschermen van de stiltegebieden, kunnen gemeenten en terreinbeheerders ook 

een rol oppakken in het benutten en beleefbaar maken van de stiltegebieden. Zij staan immers dichter 

bij de bewoners en de gebruikers dan de provincie. 

 

 

 

 

Overige instrumenten 

 

Naast de Wet op de Ruimtelijke Ordening en de Wet milieubeheer bevatten de natuurregelgeving, de 

luchtvaartwetgeving en de verkeers- en vervoerswetgeving bepalingen, waarmee bepaalde invloeden 

die de rust verstoren, kunnen worden geweerd. In het Strategisch Mobiliteitsplan provincie Utrecht 

(SMPU) is destijds gekozen voor het gebruik van geluidsreducerend asfalt bij groot onderhoud bij 

woningen en niet voor de optie voor alle wegen in de provincie, dus ook langs stiltegebieden. 
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Toezicht en handhaving 

 

De verantwoordelijkheid voor toezicht en handhaving van de regels voor stiltegebieden ligt primair bij 

de provincie. Het gaat in bijna alle gevallen om individuele illegale handelingen die tijdelijk en 

kortdurend van aard zijn. Om deze reden is er voor gekozen de handhaving aan de lokale handhavers 

over te laten. In het periodieke overleg tussen provincie en de lokale handhavers zal op gezette tijden 

aandacht worden gevraagd voor de handhaving van de stilte in de stiltegebieden. 

 

Financiën 

 

De kosten die gemoeid zijn met de uitvoering van het stiltegebiedenbeleid bedragen  

- 135 mensuren op jaarbasis voor uitvoering van het ontheffingenbeleid, incl. vergunningverlening en 

handhaving; 

- € 21.000 euro per jaar voor onderhoud van de borden met de aanduiding stiltegebieden; 

- een maal per 5 jaar € 8.000 euro ten behoeve van de akoestische evaluatie. 

Deze middelen zijn beschikbaar in de structurele middelen voor milieubeleid. 

 

 


