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Geachte leden,
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Ter uitvoering van art. 1 67, tweede lid, van de Provinciewet (inzake de
actieve informatieplicht) brengen wij u op de hoogte van de voortgang
van de actualisatie van het stiltegebiedenbeleid.

Uw kenmerk

Wij hebben een voorstel voor actualisatie van het stiltegebiedenbeleid in
voorbereiding. In de commissievergadering NLM van 1 9 juni 201 7
hebben wij u tussentijds geïnformeerd over de voortgang middels een
technische briefing. Met deze brief informeren wij u over de huidige
stand van zaken rondom de beleidsactualisatie en de acties die wij op
dit moment voorbereiden.
Achtergrond en uitgevoerde stappen tot nu toe

Het stiltegebiedenbeleid van Noord-Holland heeft tot doel relatief stille
gebieden te behouden en te versterken. Dit is belangrijk, omdat stilte
kan bijdragen aan een goede kwaliteit van de leefomgeving en een
positief effect kan hebben op de gezondheid en het welbevinden van
mensen. Op grond van de Wet Milieubeheer heeft de provincie thans 39
stiltegebieden, die zijn opgenomen in de Provinciale Milieuverordening
(PMV). In het coalitieakkoord is afgesproken dat het huidige
stiltegebiedenbeleid wordt geactualiseerd teneinde uitvoerbaar en
handhaafbaar beleid vast te stellen. De afgelopen jaren is hier al hard
aan gewerkt. In deze brief is aangegeven welke stappen de afgelopen
jaren gemaakt zijn en wat we het komend jaar willen gaan doen.
In 201 7 heeft Natuur en Milieufederatie (NMF) een verkenning
uitgevoerd naar mogelijkheden om het huidige stiltegebiedenbeleid te
actualiseren. De eindrapportage over dit onderzoek "Versterking
Stiltegebiedenbeleid Noord-Holland” is besproken in de toenmalige
commissie NLM op 19juni 2017.
In de eindrapportage werden verschillende aanbevelingen gedaan,
onder andere om op basis van objectiveerbare criteria de 39
stiltegebieden te differentiëren naar 1 5 topgebieden (waar het echt stil
is), 21 oasegebieden (waar het relatief stil is) en drie gebieden ter
heroverweging. Geadviseerd werd om voor de drie te heroverwegen
gebieden zogenaamde ‘stiltetafels’ te organiseren, die als doel hadden
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om samen met gebiedspartners te onderzoeken of het zinvol en
wenselijk is om deze gebieden te behouden als stiltegebieden.
Daarnaast is bij de technische briefing door Statenleden meegegeven
dat:
•

Aandacht moet zijn voor handhaving: stilte moet stil zijn;

•

Zoveel mogelijk stiltegebieden behouden moeten blijven
eventueel met differentiatie;

•

Andere thema’s betrokken moeten worden zoals natuur en
recreatie;

•

Belanghebbenden moeten worden betrokken en geconsulteerd;

•

Rekening gehouden moet worden met regelgeving en beleid
(Omgevingsvisie) van de provincie;

•

De communicatie over stiltegebieden explicieter moet.

De drie stiltetafels die ter sprake zijn gekomen in de commissie van 1 9
juni 201 7 hebben in 201 8 plaatsgevonden. Naast het organiseren van
de stiltetafels is op 29 november 201 7 een symposium over
stiltegebieden georganiseerd. Het doel van dit symposium was om de
verschillende belanghebbende partijen te inspireren en te informeren
over het belang van stilte en stiltegebieden.
Stiltetafels

Als vervolg op het vastgestelde rapport van NMF zijn voor de drie te
heroverwegen gebieden, samen met de gebiedspartners, in 201 8 de
zogenoemde stiltetafels gehouden. Het doel was om te bepalen hoe
deze gebieden weer op het niveau van oasegebied gebracht kunnen
worden.
Het doel van de stiltetafels was:
•

•
•
•

het nader uitwerken van conclusies en aanbevelingen uit het
rapport van NMF;
het onderzoeken hoe zinvol en wenselijk het is de drie te
heroverwegen gebieden die niet voldoen aan de criteria te
handhaven als stiltegebied;
het verbreden van de handhaving tezamen met gebiedspartners;
het creëren van bewustwording bij gebiedspartners om zich in
te spannen om de kwaliteit ‘stilte’ meer te benutten.

De stiltetafels zijn gehouden voor de gebieden: De Wijde Blik,
Bovenkerkerpolder en Crootslag West. Aan de stiltetafels zijn de
belanghebbenden per gebied uitgenodigd. Diverse belanghebbenden,
gemeenten, TBO’s, natuurorganisaties, ondernemers, bewoners, PSleden etc. hebben deelgenomen, waardoor een compleet beeld
ontstond over de vraagstukken, uitkomsten en de mogelijke
oplossingsrichtingen. Daarnaast zijn ook informatiebijeenkomsten
gehouden, waarin het stiltegebiedenbeleid werd toegelicht. De
uitkomsten van de stiltetafels worden meegenomen in het traject van de
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herijking van het beleid en in het opstellen van nieuwe regels over
stiltegebieden in de Omgevingsverordening.
De uitkomsten en verschillende oplossingsrichtingen vanuit de
stiltetafels en informatieavonden zijn opgenomen als toelichting in
bijlage 1.
Op basis van de oplossingsrichtingen vanuit de stiltetafels kan worden
geconcludeerd dat elk gebied weer kan voldoen aan de criteria die
gelden voor ‘oasegebied’. Voor alle gebieden geldt ook dat er meer
gedaan moet worden aan communicatie om het stiltegebiedenbeleid
onder de aandacht te brengen van de omgeving en de gebruiker. Voor
alle gebieden wordt de mogelijkheid onderzocht van een
gebiedsgerichte benadering voor wat betreft de handhaving.
Mogelijke haalbare maatregelen per gebied:
De Wijde Blik:
Herbegrenzen, waardoor gebied vergroot wordt met een deel van Het
Hol en de Vuntus.
Bovenkerkerpolder:
Natuurwaarden zijn voldoende. Het vergroten van de recreatieve waarde
en belevingswaarde aan de randen van het gebied kan mogelijk worden
meegenomen in het vervolg van Manifest Amstelland. In verband met de
aanwezige weidevogels is het niet mogelijk het gehele gebied open te
stellen voor recreatieve doeleinden.
Grootslag West:
Herbegrenzen van het gebied waardoor agrarische percelen er uitblijven
en een deel NNN wordt toegevoegd.
Vervolgstappen voor 2019

Rekening houdend met de wens van Provinciale Staten om stiltebeleid
zoveel mogelijk te behouden en verder te versterken, voeren we in
201 9 een verkenning uit naar de vormgeving van beleid. Hiervoor vindt
een inventarisatie plaats naar o.a. eventuele knelpunten in verband met
ruimtelijke beslaglegging vanuit bestemmingsplannen en
handhaafbaarheid van de huidige regels in de Provinciale
Milieuverordening om te komen tot handhaafbaar beleid. Hierbij zal ook
de richting die is meegegeven vanuit de commissie van 1 9 juni 201 7
verder worden uitgewerkt en de uitkomsten uit de drie stiltetafels met
name m.b.t. opstellen van een communicatieplan, mogelijkheid voor
een gebiedsgerichte benadering in het kader van handhaving en het
herbegrenzen van de gebieden worden meegenomen. Op dit moment
wordt gewerkt aan een uitvraag aan de Omgevingsdienst Noord-Holland
Noord om de inventarisatie nader vorm te geven. Daarnaast zal het
komend jaar, op basis van de inventarisatie, nader worden verkend
waar mogelijke ruimte ligt met betrekking tot typologie, locatie, grootte
en begrenzing van de gebieden. Dit zal worden gedaan door het
uitwerken van verschillende scenario’s, ten behoeve van het opnemen
van regels over stiltegebieden in de Omgevingsverordening. Een van de
scenario’s is de stiltegebieden mee te nemen in de opgave om in de
Omgevingsverordening te komen tot een vereenvoudigd
landschappelijk regime. Dit scenario zal de komende periode verder
worden uitgewerkt.
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In de tweede helft van 201 9 wordt u opnieuw geïnformeerd over de
stand van zaken met betrekking tot stiltegebieden.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

pro/mciesecretans

rzitter
*3

bijlage(n)

van Dijk
B.M. Bergkamp

1. Toelichting oplossingsrichtingen en uitkomsten vanuit de drie
stiltetafels
2. Verslagen stiltetafels

950064/1179362

