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Veel aandacht was er voor de huidige situatie rond stiltegebieden en de teruggang die daar al 

wordt geconstateerd en mogelijk in de toekomst nog plaats gaat vinden. Een aantal fracties 

vond dat door GS te weinig ambitie wordt getoond om via goede handhaving de 

stiltegebieden als zodanig in stand te houden. Ook het tot 12 maal per jaar toestaan van 

verstorende activiteiten, vond een aantal fracties teveel van het goede. Gepleit werd om over 

een jaar de effecten van de nieuwe PMV op de kwaliteit van de stiltegebieden te bezien. 

Het blijkt dat het moeilijk is om m.b.t. grondwaterbescherming 50-jaars-zones op te stellen. 

Hoe zit het dan met de handhaving? Is het daarnaast denkbaar dat voor bedrijven die binnen  

dergelijke zones vallen eventuele innovatie wordt belemmerd? Hoe zit het met de nieuwe 

Rijksregels over bodemenergiesystemen? 

Tot slot werd gewezen op het parallelle traject van de PRS. Het is zaak om bij eventuele 

amendementen in PS bij behandeling van de PRS goed te letten op mogelijke doorwerking op 

de kaarten die ook in de PMV worden gehanteerd. 

 

Gedeputeerde De Vries vindt het gelijk op laten lopen van PRS en PMV een goede zaak. 

Inderdaad is het zo dat eventuele amendementen in de PRS door kunnen werken naar de 

PMV.  

Veel externe invloeden werken door in stiltegebieden; daar is niet altijd iets aan te doen. 

Maximaal 12 ontheffingen per jaar voor stiltegebieden is iets waar hij niet aan wil tornen, 

mede in het belang van het bieden van recreatieve mogelijkheden. Het gaat lang niet altijd 

over zeer verstorende activiteiten, vaak ook met een gebiedseigen karakter. Bovendien zijn 

zeer stringente verboden vrijwel niet te handhaven (bv. verbod op afsteken vuurwerk met 

Oudjaar). Eventuele invloed op het broedseizoen etc. wordt via de Flora- en Faunawet 

geregeld. De handhaafbaarheid van stiltegebieden is cruciaal. Als dit niet mogelijk is, dan is 

opname van dergelijke gebieden in de PMV ook niet wenselijk. Jaarlijkse monitoring is 

teveel; gekozen wordt om dit eens per 5 jaar te doen. Wel worden regelmatig 

gebiedsschouwen gehouden. 

Bij grondwaterbescherming worden de 50-jaars-zones gehanteerd. Vaak vindt bescherming 

perceelsgewijs plaats (zie bv. RIVM) en kan maatwerk worden geleverd. Wanneer 

bedrijfsterreinen (deels) overlappen met grondwaterbeschermingsgebieden, is daarover 

overleg en kan innovatie een kans krijgen. De commissie zal nadere informatie ontvangen 

over het nieuwe Rijksbeleid bodem. 

Voor de nieuwe PMV wordt gewerkt aan een communicatietraject. De commissie zal hierover 

nadere informatie ontvangen. 
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