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In de Statencommissie Verkeer en Milieu van 8 maart 2017 zijn  de stiltegebieden en het 

stiltegebiedenbeleid van de provincie aan de orde gekomen naar aanleiding van het rapport van 

de Randstedelijke Rekenkamer over het Stiltegebiedenbeleid in de vier Randstadprovincies. Naar 

aanleiding van deze bespreking hebben Gedeputeerde Staten toegezegd u te informeren  over  

wat er in brede zin speelt in de stiltegebieden. 

De bijgevoegde notitie Stiltegebieden in Zuid-Holland bevat informatie over de 16 aangewezen 

milieubeschermingsgebieden voor stilte (de zogenoemde ‘stiltegebieden’) in Zuid-Holland. Dit zijn 

gevarieerde, veelal natuur- en landschappelijk waardevolle gebieden waar mensen kunnen 

genieten van rust en (relatieve) stilte. Het woord  ‘stilte’ in stiltegebieden betekent niet dat er in 

het gebied helemaal geen geluid meer is te horen, maar staat voor de afwezigheid van storende 

voor de omgeving niet eigen geluiden. De wetgever verplicht de provincies om stiltegebieden aan 

te wijzen en regels te stellen ter voorkoming of beperking van geluidhinder in stiltegebieden. In 

1987 heeft de provincie Zuid-Holland 17 stiltegebieden aangewezen. Sinds de eerste aanwijzing 

is het aantal stiltegebieden met slechts één afgenomen en resteert nog zo’n 90% van het 

oorspronkelijk areaal. Wel zijn de grenzen van 4 stiltegebieden herzien.  

In de notitie wordt van ieder stiltegebied een uitgebreide beschrijving gegeven. Als er bekende 

geluidverstoringen zijn in het gebied, dan is dit in de beschrijving aangegeven, en ook of er 

geluidsmetingen zijn uitgevoerd. In de notitie is de relevante  wet- en regelgeving en de hieruit 

voorkomende beschermingsregimes weergegeven, alsmede de ervaringen met het 

stiltegebiedenbeleid in Zuid-Holland. Ook wordt stilgestaan bij de wijze waarop een aantal andere 

provincies momenteel invulling geeft aan het stiltegebiedenbeleid. Tot slot worden een drietal 

relevante rapporten van het IPO, de Randstedelijke Rekenkamer en van de Stichting het Groene 

Hart kort besproken.
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Wij  bieden u graag de notitie Stiltegebieden in Zuid-Holland aan en hopen u hiermee een 

duidelijk beeld te geven.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

wnd. secretaris, voorzitter,

ir. J.G. van Ginkel MCM drs. J. Smit
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