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DATUM 3-3-2021 

AAN Provinciale Staten 

VAN Gedeputeerde Rob van Muilekom 

DOORKIESNUMMER 4806 

ONDERWERP Aanvullende informatie Interim Omgevingsverordening, onderdeel stiltegebieden. 
 
 
Geachte leden van Provinciale Staten, 
 
Tijdens de commissie Omgevingsvisie van 17 februari jl. is gebleken dat er nog wat onduidelijkheden bestaan 
over de werking van de regels over stiltegebieden in de ontwerp Interim Omgevingsverordening. Ook bij de 
zienswijzen en de inspraak werden hier, voornamelijk vanuit Eemnes, een aantal vragen over gesteld. In de 
commissie heeft het college hier al het een en ander over kunnen ophelderen. Wel is ook toegezegd dat ik 
namens het college naar aanleiding van de vragen, contact zou opnemen met de wethouder van Eemnes om het 
een en ander toe te lichten. Dit gesprek met wethouder Reijn heeft deze week plaatsgevonden en is prettig en 
verhelderend voor de wethouder verlopen. Om uw Staten goed te informeren delen wij hierbij nogmaals de 
belangrijkste uitgangspunten, zoals die ook in het gesprek met de wethouder aan bod zijn gekomen: 
 

• De regelgeving rond stiltegebieden is voor zover mogelijk beleidsneutraal overgenomen uit de 
Provinciale Milieuverordening (PMV).  

• Wat wel ‘nieuw’ is, is het gebruik van het begrip ‘aandachtsgebied’.  
• Stiltegebieden bestaan uit een stille kern en een bufferzone. Daarbuiten is een aandachtsgebied 

gedefinieerd van 1500 m vanaf de grens van het stiltegebied. Het aandachtsgebied dient ervoor om te 
voorkomen dat geluidsbronnen buiten het stiltegebied een ongewenste aantasting van de akoestische 
kwaliteit in het stiltegebied veroorzaken. In de PMV spraken we in dit verband over ‘in de nabijheid van’ 
zonder getalsmatige afstand.  

• In verband met de presentatie van de Verordening op de website ruimtelijke plannen.nl moest dit gebied 
nader gedefinieerd worden. Er is gekozen voor 1500 m omdat tot die afstand grootschalige 
ontwikkelingen van invloed kunnen zijn op stiltegebieden. 

• Deze grootschalige ontwikkelingen zouden ook onder de oude PMV al getoetst moeten worden aan de 
invloed op stiltegebieden. In de praktijk komt het erop neer dat alleen activiteiten echt in de nabijheid van 
het stiltegebied getoetst worden.  

• In de verordening zijn hiertoe instructieregels voor de aandachtsgebieden opgenomen. Deze 
instructieregels werken door in, nu nog bestemmingsplannen, Wabovergunningen, activiteiten en in de 
toekomst omgevingsplannen van de gemeente. De gemeente moet hierin regels stellen m.b.t. geluid op 
basis van het Besluit kwaliteit leefomgeving (artikel 5.55). 

• De richtwaarden uit de Omgevingsverordening, hebben, anders dan in de PMV, geen directe werking 
voor evenementen, waarvoor op basis van een gemeentelijke verordening een vergunning nodig is. Wel 
werkt hier art. 5.55 van het Besluit Kwaliteit Leefomgeving waarin is bepaald dat gemeenten bij hun 
besluiten rekening moeten houden met geluidhinder. De gemeente bepaalt dus of een 
evenementenvergunning in het aandachtsgebied verleend kan worden en onder welke voorwaarden.  

• Binnen de stille kern zijn in principe geen activiteiten mogelijk. Art. 28 a van de verordening geeft aan 
dat door de provincie een vergunning kan worden verleend voor activiteiten die op de kaart staan. Deze 
komen op basis van “oude” rechten voor vergunning in aanmerking. Binnen het stiltegebied Eemnes zijn 
bijvoorbeeld als zodanig benoemd: trekkertrekfestival, startlocatie voor schaatstochten, natuurijsbaan, 
gondelvaart (1x 4 jaar), intocht Sinterklaas.  
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• De bufferzone is de buitenste rand om het stiltegebied, waarbinnen maximaal 12 keer per jaar door de 
provincie een vergunning voor een activiteit verleend kan worden. Dit gaat om alle activiteiten, zowel 
nieuwe als terugkerende.  Aan de “Wakkerendijkkant” in Eemnes is deze strook ca 50 m. Omdat deze 
strook vrij smal is, zal hier naar verwachting nauwelijks gebruik van worden gemaakt. 

 
Ter illustratie van de situatie is een kaartje van het stiltegebied met daarin de bestaande evenementen in het 
stiltegebied bijgevoegd.  



 

Stiltegebied Eemland
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