Van: ChristenUnie <christenunie@provincie-utrecht.nl>
Verzonden: Monday, November 30, 2020 2:19:20 PM
Aan: Poort, Ruud <Ruud.Poort@provincie-utrecht.nl>
Onderwerp: M&M RONDVRAAG STILTEGEBIEDEN

RONDVRAAG M&M – STILTEGEBIEDEN
De Volkskrant publiceerde onlangs een artikel over de achteruitgang van het aantal
stiltegebieden.
[https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/stiltegebieden-verdwijnen-helft-provinciessnijdt-erin~b43dea64/]
Dankzij dit artikel staan de stiltegebieden weer even in het middelpunt van de belangstelling,
vandaar dat de statenfractie van de ChristenUnie hierover een serie vragen heeft.
Volgens het artikel in De Volkskrant is de omvang van de stiltegebieden in de provincie
Utrecht met 15 procent verminderd. Het stiltegebied Lage Vuursche is in 2011 geschrapt,
omdat de stille kern te klein was geworden.
De Randstedelijke Rekenkamer heeft tweemaal een onderzoek gedaan naar het provinciaal
beleid voor stiltegebieden. Uit het tweede rapport blijkt dat de provincie Utrecht vier
stiltegebieden heeft losgelaten (waarvan er drie dichtbij Schiphol lagen), terwijl er twee
nieuwe zijn aangewezen. Het totale stiltegebiedenareaal is sinds de eerste aanwijzing in de
jaren tachtig afgenomen met 24 procent.
[https://www.randstedelijke-rekenkamer.nl/wp-content/uploads/2016/10/20161027Eindrapport-stiltegebieden-Ut.pdf]
[https://www.provincie-utrecht.nl/sites/default/files/202003/geluid_in_stiltegebieden_evaluatie_peiljaar_2010_augustus_2012.pdf]
[https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-MilieuMobiliteit-en-Economie/2011/14-november/19:30/Hoofdlijnennottie-uitvoeringstiltegebiedenbeleid-provincie-Utrecht-2011MME88/2011MME88-vaststelling-Notitieuitvoering-stiltegebiedenbeleid-provincie-Utrecht-bijlage-1.pdf]
De provincie Utrecht heeft de gewoonte om het beleid rond de stiltegebieden om de tien
jaar te evalueren, na een uitgebreid akoestisch onderzoek in alle Utrechtse stiltegebieden.
Wanneer zijn het volgende akoestisch onderzoek en de volgende beleidsevaluatie gepland?
Het provinciale beleid rond stiltegebieden is voor het laatst uitgestippeld in het ‘Bodem-,
Water en Milieuplan 2016-2021’. Dit plan wordt volgend jaar opgevolgd door het ‘Bodemen Waterprogramma’’. Klopt onze indruk dat de stiltegebieden daarin ontbreken en dat het
beleid rond de stiltegebieden voortaan wordt uitgestippeld in een nieuw op te stellen
‘Agenda geluid’? Zo ja, wanneer is deze Agenda gereed? Kunnen we daarover beschikken als
we het ‘Bodem- en Waterprogramma’ vaststellen?

In onze oude beleidsplannen vinden we steeds het voornemen om het aantal stiltegebieden
uit te breiden, maar het aantal is tot nu toe alleen afgenomen. De concept-Omgevingsvisie
bevat onder het kopje ‘Milieu en gezondheid’ de ambitie: “Wij hebben voldoende
stiltegebieden.” Wanneer en hoe bepalen we of we ‘voldoende’ stiltegebieden hebben?
Hoe werkt de provincie aan het meerjarendoel in de Begroting 2021: “De stiltegebieden zijn
beter beschermd.”?
In het huidige Milieuplan staat als ambitie: “Wij stimuleren derden (op beperkte schaal) om
de kwaliteit van stiltegebieden uit te dragen.” Volgt de provincie dit spoor nog steeds? Zo ja,
hoe?
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