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Onderwerp: Hoofdlijnennotitie uitvoering stiltegebiedenbeleid provincie Utrecht  

 

Voorgestelde behandeling: ter kennisname 

 

 

Geachte dames en heren, 

 

 

Inleiding 

 

De provincie Utrecht heeft in de jaren negentig op basis van de Wet milieubeheer stiltegebieden 

aangewezen. In het Provinciaal milieubeleidsplan 2009-2011 is geconstateerd dat de bescherming van 

de stiltegebieden en de handhaving van deze bescherming moet worden verbeterd. In de door ons 

vastgestelde en bijgevoegde “Hoofdlijnennotitie uitvoering stiltegebiedenbeleid provincie Utrecht” 

wordt hierop ingegaan. De bij deze notitie gekozen lijn past in de herijking van het milieubeleid, zoals 

dat is verwoord in het coalitieakkoord. Stiltegebiedenbeleid draagt bij aan de kerntaken: behoud van 

kwaliteit van het landschap, waarbij het behoud van stiltegebieden bijdraagt aan de versterking van de 

natuur en leefkwaliteit. Hier gaat het dan met name om het aspect stilte en rust. 

Het aanwijzen van stiltegebieden is een provinciale bevoegdheid.  

 

Voorgeschiedenis 

Het ontwerp van de notitie is ter kennisneming aan u gezonden op 16 november 2010. Daarna is het 

voorgelegd aan gemeenten, terreinbeheerder en belangengroepen.  

 

Essentie / samenvatting: 

Stilte is een belangrijke waarde voor het landschap. Het beschermen van de kwaliteit van de 

stiltegebieden vindt plaats via het ruimtelijke en het milieuhygiënische spoor. Stiltegebieden zijn in de 

provinciale Structuurvisie opgenomen als provinciaal belang. Het ruimtelijk beleid is erop gericht 

functies, die tot een extra geluidsverstoring leiden, uit stiltegebieden te weren.  Ook wordt aansluiting 

gezocht met de kernkwaliteiten, zoals deze in de Structuurvisie Nationale Landschappen zijn 

benoemd. 

De stiltegebieden zijn aangewezen in de Provinciale Milieuverordening. Op basis van deze 

Verordening kunnen voor gedragingen in stiltegebieden ontheffingen worden verleend. Het  bestaande 

beleidskader waaraan ontheffingaanvragen getoetst moeten worden, blijkt in de praktijk ontoereikend 

te zijn. In de Uitwerkingsnotitie wordt hieraan tegemoet gekomen. Daarnaast wordt ter verduidelijking 

en verbetering van de handhaving van stiltegebieden voorgesteld om in de PMV een 

milieukwaliteitseis op te nemen. Ook is de bestaande lijst met toestellen geactualiseerd en 

opgeschoond. De voorgenomen wijzigingen zullen in de op handen zijnde herziening van de 

Provinciale Milieuverordening aan u ter vaststelling worden aangeboden. Deze herziening van de 

Provinciale Milieuverordening draagt bij aan uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van de bestaande 

regelgeving. 
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Aan de hand van een akoestische inventarisatie zal in dat kader ook voorgesteld worden om het 

stiltegebied Lage Vuursche niet meer aan te wijzen als stiltegebied. De reden is de toegenomen 

verkeers- en recreatiedruk op dit gebied. 

  

Meetbaar / beoogd beleidseffect 

Versterking van de natuur en leefkwaliteit/terugbrengen geluidhinder in stiltegebieden 

 

 

Financiële consequenties 

Geen 

 

 

Vervolgprocedure/voortgang 

De juridische verankering van deze notitie, zijnde verduidelijking van het thans gevoerde beleid via 

het milieuhygiënische spoor en de aanpassing van de grenzen van de stiltegebieden moet plaatsvinden 

in de eerst volgende herziening van de PMV.  

 

Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Ter informatie 

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

De voorzitter, R.C. Robbertsen 

De secretaris, H. Goedhart 

 


