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Over de Randstedelijke Rekenkamer
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- Wij zijn de rekenkamer van de provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht 
en Zuid-Holland. 

- Een rekenkamer onderzoekt de doeltreffendheid, doelmatigheid en 
rechtmatigheid van het gevoerde provinciale beleid.

- Wij zijn geen voor- of tegenstander van stiltegebieden.



Aanleiding

Eind 2016/begin 2017 onderzoek gedaan naar het 
stiltegebiedenbeleid in de Randstedelijke provincies. 

www.stiltegebiedeninderandstad.nl

Aanleidingen onderzoek: 
1) Stiltegebieden worden minder stil (beperkte 

doeltreffendheid van het beleid) 
2) Opvolging van het rapport Een luisterend oor voor de stilte (IPO, 2011) 

door de provincies 
3) PS worden soms gevraagd om stiltegebieden die niet meer stil zijn, te 

schrappen
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Achtergronden
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Stiltegebieden zijn gebieden waar de geluidbelasting ten gevolge van menselijke 
activiteiten zodanig laag is dat het ervaren van de natuurlijke geluiden in die 
gebieden (of gedeelten ervan) niet of slechts in geringe mate wordt verstoord. 
à 40 dB(A) 24h. 

Provincies hebben veel beleidsvrijheid ten aanzien van stiltegebieden. De Wet 
milieubeheer stelt slechts dat de provincie stiltegebieden moet aanwijzen en regels 
moet opstellen voor het voorkomen of verminderen van geluidhinder in 
stiltegebieden.

Beleid voornamelijk opgesteld via:
1) het ruimtelijke spoor (bij ruimtelijke ontwikkelingen aandacht voor mogelijke 

impact op stiltegebieden en RO-instrumenten inzetten om dit tegen te gaan) 
2) het milieuspoor (o.a. gedragsvoorschriften; vergunningverlening)
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Stiltegebieden Noord-Holland
- 39 gebieden
- 72.318 hectare 

Stiltegebieden Zuid-Holland
- 16 gebieden
- 57.750 hectare 

Waar liggen de stiltegebieden?
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Stiltegebieden Utrecht
- 13 gebieden
- 16.764 hectare 

Stiltegebieden Flevoland
- 3 gebieden
- 1.510 hectare 

Waar liggen de stiltegebieden?



Wat kan de provincie doen met 
stiltegebieden?

3 richtingen waarin het beleid ontwikkeld kan 
worden: 

- Loslaten
- Behouden 
- Benutten 
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Wat kan de provincie doen met 
stiltegebieden?

Beleidsrichting loslaten:
• Minimale invulling aan het stiltegebiedenbeleid
• Verminderen/versoepelen voorschriften
• Stiltebescherming alleen op basis van  

natuurbeschermingswetgeving
• Weloverwogen schrappen stiltegebieden

http://www.stiltegebiedeninderandstad.nl/#modal-
video-1
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Wat kan de provincie doen met 
stiltegebieden?

Beleidsrichting Behouden:
• Weren en voorkomen van activiteiten die lawaai 

veroorzaken.

• Bijv.: Stellen van regels; 
handhaving; monitoring;
aanleggen stilasfalt. 
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Wat kan de provincie doen met 
stiltegebieden?

Beleidsrichting Benutten:
• Stimuleren van stiltebeleving, promotie van 

stiltegebieden
• Toegankelijkheid van stiltegebieden verbeteren
• Stiltegebieden inzetten om het bereiken van 

andere beleidsdoelen te ondersteunen.

http://www.stiltegebiedeninderandstad.nl/#modal-
video-3
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Wat kan de provincie doen met 
stiltegebieden?

• Alle randstedelijke provincies in meer of mindere 
mate bezig met het behouden van stilte.

• In sommige provincies ligt het accent meer op 
loslaten en in andere meer op benutten. 
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Verschillen tussen provincies 

• Aantal en omvang stiltegebieden
• Criteria voor benoemen stiltegebieden 
• Wel/niet monitoren geluidbelasting
• Verschillen in regels voor bescherming stilte in 

PMV en PRV.
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Afsluitend

• Ontvangst onderzoek door PS

• Betrek PS tijdig bij het beleid.

• Stiltegebiedenbeleid kan op veel verschillende 
manieren worden (door)ontwikkeld. 
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