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Onderwerp

Notitie Stiltegebieden in Zuid-Holland

Advies
1. Vast te stellen de notitie Stiltegebieden in Zuid-Holland die ten behoeve van Provinciale 

Staten is opgesteld.
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten, waarmee de notitie Stiltegebieden in Zuid-

Holland aan Provinciale Staten wordt aangeboden. 
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende bij het besluit Notitie stiltegebieden in 

Zuid-Holland

Besluit GS
Conform advies vastgesteld

Bijlagen
GS brief - Actuele schets stiltegebieden Zuid-Holland 
Notitie Stiltegebieden in Zuid-Holland

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn
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1 Toelichting voor het College

In de Statencommissie Verkeer en Milieu van 8 maart 2017 hebben Gedeputeerde Staten 

toegezegd te komen met ‘een inventarisatie’ van de stiltegebieden in Zuid-Holland ten behoeve 

van een te voeren discussie in Provinciale Staten. In de Statencommissie Verkeer en Milieu 

waren 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.

Aan de commissie is toegezegd per stiltegebied een schets te maken met ‘’wat er in brede zin 

precies speelt’’, wat voor soort gebied het is, welke wegen er door heen lopen, welke 

bescherming(sniveaus) er gelden, wat er bekend is van de geluidssituatie. En daarnaast in te 

gaan op de wijze waarop geluid in stiltegebieden gemeten of berekend kan worden.

De voorliggende notitie geeft kort de ontstaansgeschiedenis van het stiltegebiedenbeleid weer. 

Daarnaast geeft de notitie informatie over de actuele situatie van milieubeschermingsgebieden 

voor stilte (de zogenaamde ‘stiltegebieden’) in Zuid-Holland. Per gebied zijn de belangrijk(st)e 

kenmerken en de (recente) geluidssituatie weergegeven. Vervolgens komt de relevante wet- en 

regelgeving en de hieruit voortkomende beschermingsregimes aan de orde alsmede diverse 

bevindingen over de stiltegebieden in Zuid-Holland. Tot slot worden de belangrijkste bevindingen 

uit recente publicaties van het IPO, de Randstedelijke Rekenkamer en van de Stichting het 

Groene Hart weergegeven en de wijze waarop een aantal andere provincies momenteel invulling 

geeft aan stiltegebieden.

De notitie bevat uitgebreide informatie aan de hand waarvan Provinciale Staten het 

stiltegebiedenbeleid kunnen bespreken.

Financieel en fiscaal kader
Totaalbedrag excl. BTW: Dit besluit heeft geen financiële en fiscale gevolgen.

Programma: het beleidsterrein stiltegebieden is geplaatst in programma 1, doel 1.6, taak 1.6.4

Risico’s: geen. Indien Provinciale Staten beleidswijzigingen wensen, zou dit kunnen leiden tot 

financiële consequenties.

Juridisch kader

Het juridisch kader voor milieubeschermingsgebieden voor stilte betreft de Provinciale 

Milieuverordening. Indien Provinciale Staten beleidswijzigingen wensen, zou dit juridische 

consequenties tot gevolg kunnen hebben.

2 Proces

Na vaststelling van de notitie stiltegebieden Zuid-Holland door Gedeputeerde Staten zal de notitie 

aan Provinciale Staten verzonden worden. Provinciale Staten kunnen vervolgens besluiten of en 

wanneer het onderwerp wordt geagendeerd.
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3 Communicatiestrategie

Er is geen aparte communicatiestrategie voorzien.
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