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Onderwerp: Schriftelijke vragen ex art. 47 RvO aan het College van GS, gesteld door Wanda Bodewitz van 
de Partij voor de Dieren betreffende evenementen in stiltegebied ‘Von Gimborn Arboretum’ 
(d.d. 28-02-2011) 
 
Geacht college van gedeputeerde staten, 
 
Toelichting 
 
Het Von Gimborn Arboretum is een stiltegebied op de Utrechtse Heuvelrug. Op de website van de 
provincie Utrecht staat over stiltegebieden het volgende: ‘Deze gebieden zijn van belang voor de 
rustzoekende recreant en de natuur. Activiteiten die de geluidsbelasting negatief beïnvloeden, zijn niet meer 
mogelijk in een gebied dat als stiltegebied is aangewezen.’ In het vakblad ‘Tuin en landschap’ van 25 
november 2010  valt echter te lezen dat de nieuwe eigenaar van het Von Gimborn Arboretum concerten wil 
organiseren in het park. Van 16 t/m 19 december jl. heeft al een winterfair plaatsgevonden: 
‘midwinterhoorns klonken door het arboretum, de Christmas Carol Singers wandelden mee en zongen hun 
vierstemmige Kerstliederen, er was een Kerst jazzband en een uitgebreid kinderprogramma.’  Ook stond er 
een geluidsinstallatie die gemakkelijk de 80-90DBa haalt. Van 19 t/m 22 mei 2011 zal de zomerfair op 
dezelfde locatie plaatsvinden. Per fair worden duizenden bezoekers verwacht, met als ultieme doel: 50.000 
bezoekers. 
 
Voor de winterfair in het Von Gimborn Arboretum is een vergunning verleend door de Gemeente Doorn. Er 
is echter geen rekening gehouden met het feit dat sprake is van een stiltegebied. De vergunning die nodig is 
voor ‘activiteiten die de geluidsbelasting negatief beïnvloeden’ is voor het gebied niet aangevraagd en is 
derhalve niet verleend.  
 



Naar aanleiding van het voorgaande wil de fractie van de Partij voor de Dieren de volgende vragen stellen: 
 

1. Kunt u uiteenzetten hoe de provincie ervoor zorgt dat regels betreffende de geluidsbelasting in 
stiltegebieden niet overtreden worden? Kunt u tevens uitleggen hoe de provincie ervoor zorgt dat 
gemeenten geen ontheffingen afgeven zonder daarbij met de provincie te overleggen wanneer het 
een stiltegebied betreft? 
 

2. Deelt u onze mening dat stilte en rust voor mens en natuur het doel is van een stiltegebied en 
evenementen waar muziek, auto’s, duizenden bezoekers etc. onderdeel van uitmaken niet in een 
dergelijk gebied thuis horen en gekwalificeerd kunnen worden als ‘verboden’ ? Zo nee, waarom 
niet? 
 

3. Bent u bereid de geluidsbelasting voor concerten, fairs en vergelijkbare evenementen in het Von 
Gimborn Arboretum in de toekomst zorgvuldig te onderzoeken, ook indien geen  vergunning bij de 
provincie wordt aangevraagd? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u tevens bereid vergunningen te 
weigeren indien blijkt dat de evenementen de rust en stilte in het gebied verstoren? Zo nee, waarom 
niet? 

 

Namens de fractie van de Partij voor de Dieren en hoogachtend, 
 

Wanda Bodewitz 
 


