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Agenda

1. Stiltebeleid Noord-Holland
• Achtergronden beleid

• Onderzoeken I&O Research en Rekenkamer

• Herijking Natuur en Milieufederatie (2016/2017)

• Stiltetafels

2. Groen kapitaal
• Wat is Groen Kapitaal?

• Groene Gezonde leefomgeving

• Rustgevend Landschap

• Landschap op recept



Stiltegebiedenbeleid
• 1979: wetgeving. Beleid vastgesteld in 1985



Milieubeleidsplan 2015-2018
• “De aanwezigheid van stilte kan een positief 

effect hebben op de gezondheid en het 
welbevinden van mensen. Men herstelt in een 
stille omgeving bijvoorbeeld beter van stress.”

• “Het stiltegebiedenbeleid van Noord-Holland 
heeft tot doel relatief stille gebieden te 
bewaren voor de rustzoekende mens”



Provinciale Milieuverordening
1. Gebieden (39)
2. Zorgplicht (achterwege laten verstoringen)
3. Richtwaarden geluidsniveau
4. Besluitvormingsprocedures
5. Verboden, vrijstellingen en ontheffingen
6. Maatwerk windturbines

• Ook: zichtbaarheid d.m.v. borden
• Totale oppervlakte stiltegebieden: 72.318 

hectare



Coalitieakkoord 2015-2019
• “De regelgeving inzake stiltegebieden in de 

Provinciale Milieuverordening wordt 
geactualiseerd en er wordt uitvoerbaar en 
handhaafbaar beleid vastgesteld.”

Ø Herijking door Natuur en Milieufederatie

• Voorbereiding op invoering Omgevingswet
– Visiedocumenten water, verkeer & vervoer, wonen, 

milieu, natuur, landschap en cultuur worden 
vervangen door één provinciale Omgevingsvisie

Ø Meer integrale benadering



Belevingsonderzoek 2015
• Onderzoek door I&O research
• Doel: inzichtelijk maken van beleving stilte door 

bezoekers stiltegebieden
• Conclusies, o.a.:

– Hoge waardering stiltegebieden

– ‘Label’ stiltegebied voor 14% motief om te gaan 

– Bezoekers komen vooral voor rust (meer dan voor stilte)

– Bezoekers ervaren grote mate van stilte 

– Beleving stilte hangt niet zozeer samen met objectieve 
geluidsnorm



Randstedelijke Rekenkamer (2016)
• Onderzoek in opdracht Provinciale Staten
• Vergelijking beleid 4 Randstadprovincies
• Aanbevelingen Noord-Holland o.a.:

– ‘Benutten’ en ‘Behouden’ toevoegen aan het 
stiltegebiedenbeleid

– Geluidbelasting (intensiever) monitoren

– Geluidsreducerende maatregelen nemen

– Differentiëren in gebieden



Herijking (2016-2017)
• Onderzoek door Natuur en Milieufederatie (NMF)
• Aanleiding: 

– 24 van de 39 stiltegebieden voldoen niet aan de 
gestelde richtwaarde van 40 dB(A)

– Handhaafbaarheid beleid laat te wensen over

• Aanvullende vraag: kan beleid worden versterkt 
door combinatie met andere waarden? (incl. 
benutten)

• Advies NMF: maak onderverdeling in 3 
categorieën:

1. Top-gebieden

2. Oase-gebieden

3. Te heroverwegen gebieden



Top-gebieden

• 15 gebieden (groen)
• Voldoen aan dB-norm
• Hoge recreatieve en 

natuurwaarde

Voorbeelden:
vTexel
vWaddenzee
vRobbenoordbos
vZwanewater



Oase-gebieden

• 21 gebieden (geel)
• Voldoen niet aan alle 

criteria
• Oorzaak: lawaai 

vliegtuigen, 
wegverkeer en 
industrie

Voorbeelden:
v Eilandspolder
v Waterleidingduinen
v Ronde Hoep



Te heroverwegen

• 3 gebieden (oranje)
• Voldoen niet aan eisen
• Scoren ook minder 

goed op natuur en 
recreatieve waarden

Gebieden:
v Grootslag West
v Bovenkerkerpolder
v Wijde Blik



Vervolgstappen
1. Ontwikkelen nieuw beleid op basis advies NMF, 

o.a.
• Gecombineerde handhaving (Groene Handhaving)

• Stimuleren activiteitenaanbod voor de rustzoekende 
recreant

• Stimuleren gebiedspartners om de kwaliteit stilte meer te 
benutten

2. Integratie met andere beleidsvelden t.b.v. 
Omgevingsvisie
Ø Groen Kapitaal

3. Organiseren van Stiltetafels voor oranje gebieden 



Stiltetafels
• Doel: verkennen of, en zo ja hoe, het gebied als 

stiltegebied behouden kan blijven
• Vragen:

– Hoe wordt het gebied gewaardeerd?

– Wat zijn bronnen die de rust verstoren?

– Wat zijn mogelijkheden om de kwaliteit stilte in deze 
gebieden te versterken?

• Per stiltetafel: conclusies en aanbevelingen, 
inclusief de afspraak wie de actiepunten gaat 
oppakken

• Starten vanaf januari 2018



Besluit aanpak Groen Kapitaal februari 2016



De Droom

GROEN KAPITAAL

Natuur is overal

Kansrijke combinaties voor 
biodiversiteit en samenleving 
beter benutten

Beeld van Rooftop Revolution



Het kan (en moet) anders
Groen naar de mensen



Het kan (en moet) anders
… en mensen naar het – rustgevend - groen

Wandelend 
vergaderen
Netwerk 
Groene 
Gezonde 
Leefomgeving



PARTIJEN

Waardering voor 
groene omgeving en 

stiltegebieden

RESULTAAT
Bedrijven benutten 
groene omgeving

Terugdringen 
ziekteverzuim

Onbekendheid 
(stilte)gebiede

n

RISICO

SUCCES
Maatschappelijk
e aandacht voor 
Bewegen , Stilte 

en Vitaliteit

Erna Krommendijk
e.krommendijk@mnh.nl 

Foto

Foto

Stiltegebiede
n 

Herijking van het 
provinciaal 

stiltegebiedenbeleid 

Rustgevend 
landschap

Bij elkaar 
brengen 

ecologisch en 
economisch 

belang

WIN-
WIN

Erkenning van 
belang stilte & 

natuur

hernieuwde aandacht voor stiltegebieden 
gebieden worden hoog gewaardeerd 
gebieden geborgd in provinciale regelgeving 
Provincie gaat stilte handhaven

stiltegebieden vaak weinig bekend
geluidsbronnen soms niet te voorkomen (bv groei 
Schiphol) 
lastige handhaving (grote oppervlaktes)

Stiltegebieden: hoge landschappelijke 
waarde, aantrekkelijk voor bezoekers op 
zoek naar rust 
Stilte en ontspanning goed voor gezondheid
Stiltegebiedenbeleid is plus op regels voor 
natuur

Recreatie 
ondernemers

St Groene 
Hart

Gemeenten
Beheerders

Instellen van Stilte-
gebieden beschermt 
bijzonder landschap
Stiltegebieden hoog 
gewaardeerd



PARTIJEN

Waardering voor groene 
omgeving en 
stiltegebieden

RESULTAAT
Bedrijven benutten 
groene omgeving

Terugdringen 
ziekteverzuim

Onbekendheid 
(stilte)gebiede

n

RISICO
SUCCES

Maatschappelijk
e aandacht voor 
Bewegen , Stilte 

en Vitaliteit

Saline Verhoeven
Tel. 088 00 64 465
s.verhoeven@natuurlijkezake
n.nl

Foto

Foto

op Adem 
komen in het 

Groen

Vitaliteit van 
werknemers 

bevorderen door 
beweging in een 
groene omgeving

Rustgevend 
landschap

Bij elkaar 
brengen 

ecologisch en 
economisch 

belang

WIN-
WIN

Erkenning van 
belang stilte & 

natuur

Vitale werknemers, verantwoordelijke 
werkgevers
Waardering groene gebieden
Herhaalbare aanpak
Partners staan klaar voor pilots

Eigen bijdrage werkgevers
Continuïteit & blijvende 
betrokkenheid
Nog geen effectmeting

Onderzoek: groen leidt tot stressreductie
Bedrijven investeren in hun groene omgeving 
Rustig recreëren is goed voor mens, plant en 
dier

Aanbieders groene 
zorginterventies

Werkgevers 
in de MRA



PARTIJEN

RESULTAAT

FAAL

SUCCES

Gezond Natuur Wandelen
Ronald van Zon
rpvanzon@planet.nl
06-10349911

WIN-WIN

Uitdagend 
landschap

Bewegen, natuur en onderling contact 
bevorderen de gezondheid en welzijn 
van de wandelaars en vrijwilligers. 

- Gezond Natuur Wandelen in 20 
gemeenten en groeiend naar 40+

- Hoge waardering met name voor 
de samenwerking tussen partijen

- Doelstelling die raakt aan missie 
alle betrokken partijen

- Gezamenlijke inzet partijen
- Laagdrempelig, met name voor 

minder actieven
- Preventie hoge zorgkosten en 

bevordering sociale cohesie

Nieuwe 
interdisciplinaire 
samenwerkingen

Bewegen, groen 
en ontmoeten

Duurzame 
financiering

Nieuwe samenwerkingen
Preventie hoge 

zorgkosten
Laagdrempelig

Foto

- Te snelle groei en 
onderbezetting organisatie 
Gezond Natuur Wandelen

- Wildgroei lokale concepten 
en gezamenlijk proces

GEZOND 
NATUUR WANDELEN

Gratis natuurwandelingen nodigen 
iedereen uit om meer te bewegen

in de natuur en met elkaar 
in contact te komen.10 Gemeenten in 

Noord-Holland



PARTIJEN RESULTAAT
Samen optrekken 
groene sector en 

zorgsector

RISICO
Structurele 

euro’s

Groen en wit 
samen

SUCCES
Opschalen 

goed mogelijk
Beterinhetgroen.nl
Augie Vissers
beterinhetgroen@mediquest.nl
Tel.  088 126 39 88

Marjolein Kloek
m.kloek@staatsbosbeheer.nl
Tel. 06 5120  7171

BETER IN 
HET GROEN

Beter in het Groen 
bundelt en 

promoot aanbod in 
de groene 

leefomgeving

Landschap 
op recept

Gezond gedrag
Meer bewegen
Sociaal contact

WIN-WIN
Gebruik en 
waardering 

natuur
Laagdrempelig

Voor verschillende doelgroepen
Gevarieerd, bestaand aanbod
Proeven van activiteiten door 
beleefdagen

Toezicht op kwaliteit van het 
aanbod
Duurzaam beheer website

Voor burgers én 
verwijzers
Dichtbij huis

Zorgsector kent groen 
aanbod
1 okt: Beleefdag op vier 
locaties in Noord-Holland



Landelijk bundelen van 
initiatieven



Gezond natuurwandelen
Dit jaar in 10 extra gemeenten in Noord-Holland, 
andere provincies volgen
In Zuid-Holland uitwerken “natuurmoment”
Link met artsen versterken: doorverwijzen



Beleefdag i.s.m. GGD-en



Vragen?


