
Mededeling 
P R O V I N C I E F L E V O L A N D 

Onderwerp 

ActuaUsatie uitvoering stiltebeleid 2014 

Kern mededeling: 

Tijdens de beeldvormende ronde In de commissie Economie en Bereikbaarheid op 
26 maart j l . Is een toeUchting gegeven over de evaluatie van het stiltebeleid. 
Naar aanleiding van de evaluatie leek er behoefte aan aanpassing van het stilte
beleid. Bij de uitwerking van de verbeterpunten uit de evaluatie is geconclu
deerd dat het vigerende stiltebeleid ongewijzigd kan bUjven. De vijf relevante 
stille gebieden bUjven beschermd, er is alleen een actualisatie van de uitvoering 
van het stiltebeleid nodig. 

Mededeling: 

Het stiltebeleid van de provincie heeft tot doel voor de rustzoekende mens de 
aanwezige stilte in enkele gebieden minimaal tot 2030 te behouden. Op grond 
van de Wet miUeubeheer geldt voor provincies een pUcht om de stilte in gebie
den door middel van regels te beschermen. Het stiltebeleid van de provincie 
Flevoland is vastgelegd in het Omgevingsplan Flevoland 2006 (verder OPF) en is 
sinds de eerste vaststelUng in 1994 ongewijzigd. Voor de uitvoering van het stilte 
beleid zijn er vijf gebieden In Flevoland aangewezen als stiltegebied. Naar aan
leiding van afspraken over de herijking van het landelijke stiltebeleid in IPO 
verband, is In 2012 het Flevolandse stiltebeleid geëvalueerd. Uit deze evaluatie 
bleek dat de geluidbelasting in delen van de stiltegebieden te hoog was. Ook 
bleek dat de praktische uitvoering van de stiltebeleid beter kan. 

Naar aanleiding van de evaluatie is in de nota Stiltebeleid Flevoland 2014 uitge
schreven wat het doel van het beleid is, Is onderzocht hoe de geluidbelasting 
zich ontwikkeld en wat de recreatieve waarden van de gebieden zijn. Het be
schrijft de wijze waarop Gedeputeerde Staten anno 2014 uitvoering geven aan 
het stiltebeleid. 
Op basis van deze analyse is geconcludeerd dat het stiltebeleid geen aanpassing 
behoeft. Wel kan onnodige stapeUng van regels worden voorkomen, hiervoor 
wordt de status van stiltegebied voor de Oostvaardersplassen en het Zwarte Meer 
ingetrokken. Via de Natuurbeschermingswet blijft de stilte in deze NaturaZOOO-
gebieden adequaat beschermd. Verder betreft de actuaUsatie de aanpassing van 
de begrenzing van de resterende drie gebieden het Kuinderbos, het Roggebot
zand en het Horsterwold. Het voorstel voor de nieuwe begrenzing is gebaseerd op 
een afweging tussen het actueel Inzichten in de verkeersontwikkeUng en het 
behoud van de stille recreatieve waarden In de gebieden. 

De daadwerkeUjke uitvoering van de actuaUsatie zal geschieden bij de eerst 
volgende wijziging van de Verordening van de Fysieke Leefomgeving Flevoland in 
2015. De wijziging van de verordening is een bevoegdheid van Provinciale Staten. 
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AANLEIDING 

Het stiltebeleid van de provincie heeft tot doel voor de rustzoekende mens de aanwezige relatief stilte in 
enkele gebieden voor de volgende generatie te behouden. Op grond van de Wet milieubeheer geldt voor 
provincies een plicht om de stilte in gebieden door middel van regels te beschermen. Het stiltebeleid van de 
provincie Flevoland is vastgelegd in het Omgevingsplan Flevoland 2006 (verder OPF) en is sinds de eerste 
vaststelling in 1994 niet gewijzigd. 

Op dit moment zijn er 5 gebieden in Flevoland aangewezen als stiltegebied. Naar aanleiding van afspraken over 
de herijking van het landelijke stiltebeleid in IPG verband, is in 2012 het Flevolandse stiltebeleid geëvalueerd. 
Uit de evaluatie van het stiltebeleid bleek dat de geluidbelasting in delen van de stiltegebieden te hoog was. 
Ook bleek dat de praktische werkbaarheid en uitvoering van de stiltebeleid beter kan. 

In deze nota Stiltebeleid Flevoland 2014 staat uitgeschreven wat het doel van het beleid is, hoe de 
geluidbelasting zich ontwikkelt en wat de recreatieve waarden van de gebieden zijn. De nota vormt de basis 
voor de aanpassing van Verordening voor de fysieke leegomgeving Flevoland 2012 die gepland staat in 2015. 
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1. Ontwikkeling stiltebeleid en de beleidsuitgangspunten 

1.1 Geschiedenis stiltebeleid in Flevoland 

1.2 Evaluatie stiltebeleid 1994 - 2012 

1.3 De beleidsuitgangspunten 

2. Begrenzing van de gebieden 

2.1 Uitgangspunten bij de bepaling van de begrenzing 

2.2 Herkenbaarheid van grenzen in het veld 

3. Externe werking en handhaving 

3.1 Stilteregels in de Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland 2012 

3.2 Handhaving 

3.3 Doorwerking 

BIJLAGEN 

1. Bescherming stilte in de Oostvaardersplassen en het Zwarte Meer door middel van de 
Natuurbeschermingswet. 

2. Beoordeling geluidbelasting wegverkeer 

3. Analyse geluidbelasting en recreatieve waarden per gebied 

4. Toekomstige verbreding van de Nijkerkerweg 

5. Samenvatting stiltebeleid Flevoland 

6. Opgave recreatieve voorzieningen per stiltegebied 
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1.1 GESCHIEDENIS STILTEBELEID IN FLEVOLAND 

De aanwijzing van stiltegebieden kent een formele grondslag. Op grond van de Wet milieubeheer^ maken 
provincies de keuze waar de stilte daadwerkelijk moet wordt beschermd. Afwezigheid van lawaai in stille 
gebieden wordt verlangd voor de instandhoudingsdoelen van de natuur en bieden aan de mens compensatie 
voor de ervaren hinder en stress in de lawaaiige woon- en werkomgeving. Volgens de Gezondheidsraad^ 
moeten stiltegebieden als "monumenten van stilte" worden beschermd als zijnde immaterieel, cultureel 
erfgoed. 

Van oudsher is Flevoland een stil gebied. In 1994 is er in Flevoland voor gekozen de aanwezige stilte te 
beschermen in natuurgebieden en (multifunctionele) bosgebieden waar de stilte bijdraagt aan de recreatieve 
functie ervan. In 1994 zijn in de volgende vijf gebieden de stille delen aangewezen als milieubeschermings
gebieden voor stilte: 

Oostvaardersplassen 
het Zwarte Meer 
Kuinderbos 
Roggebotzand 
Horsterwold 

Met een stelsel van regels in de Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland 2012 (VFL 2012) wordt de 
stilte in de aangewezen gebieden daadwerkelijk beschermd. 

Het stiltebeleid is in het vigerende Omgevingsplan Flevoland 2006 opgenomen in het beleidskader landelijk 
gebied. Het beleid richt zich op behoud van de relatieve stilte in het merendeel van het landelijk gebied en de 
bescherming van de waardevolle stilte in de vijf aangewezen milieubeschermingsgebieden voor stilte. 

1.2 EVALUATIE STILTEBELEID 1994 - 2012 

Naar aanleiding van afspraken in IPO verband om de bescherming van de stilte een nieuwe impuls^ te geven is 
in 2012 het stiltebeleid in Flevoland geëvalueerd. 

Bij deze evaluatie is geconstateerd dat het vigerende stiltebeleid een bijdrage heeft geleverd aan het behoud 
van de stilte in de aangewezen vijf gebieden. Tegelijkertijd is geconstateerd dat aan een aantal uitgangspunten 
van het vigerende stiltebeleid niet meer wordt voldaan. Zo blijkt dat in delen van de aangewezen 
stiltegebieden de geluidbelasting meer bedraagt dan de verlangde 35 dB(A). De oorzaak hiervan is in alle 
gevallen de autonome groei van het wegverkeer. Ook blijkt dat de stilte/rust die wordt verlangd voor de 
instandhoudingsdoelen in Natura2000-gebieden (de Oostvaardersplassen en het Zwarte Meer) tegenwoordig 
ook wordt beschermd via de regels uit de Natuurbeschermingswet. 

' Artikel 1.2 lid 2 van de Wet milieubeheer verplicht de provincies regels vast te stellen inzake het voorkomen en beperken van 
geluidhinder in gebieden die er toe doen. 
^ Volgens advies "Stille gebieden en gezondheid" van de Gezondheidsraad uit 2005. 
^ IPO visie "Nieuvj/ perspectief voor stiltegebieden: Een luisterend oor voor de stilte" uit 2012. 
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1.3 DE BESTAANDE BELEIDSUITGANGSPUNTEN 

De bestaande beleidsuitgangspunten van het stiltebeleid zijn: 

a. Het stiltebeleid is conserverend, stilte moet reeds aanwezig zijn en voor de volgende generatie 
kunnen worden behouden. 

b. In een gebied is sprake van stilte wanneer de geluidbelasting van niet gebiedseigen geluidbronnen 
35 dBA per uur of minder bedraagt. 

c. De beleving van stilte is een recreatieve waarde. De locaties waar het stil is moeten via aanwezige 
fiets- en wandelpaden kunnen worden bereikt. 

d. De stilteregels moeten een toegevoegde waarde hebben. Gebieden waar de aanwezige stilte via 
de Natuurbeschermingswet wordt beschermd (Natura2000-gebieden) moet stapeling van regels 
worden voorkomen. 

e. Alleen stille gebieden met enige omvang (minimaal doorsnede 2 km) komen voor bescherming in 
aanmerking. 

Toelichting bij deze beleidsuitgangspunten 

Ada. De te beschermen stilte moet voor de volgende generatie aanwezig ziin. Voor de beoordeling van de 
toekomstige geluidbelasting bestaat zicht op de prognose van verkeerscijfers tot 2030. Bij de 
beoordeling of de stilte kan worden behouden wordt daarom 2030 als planhorizon gekozen. 

Ad b. Norm voor stilte bedraagt 35 dBA gemiddeld per uur als richtwaarde. Bij een geluidbelasting van 35 
dB zijn de natuurlijke geluiden nog goed waarneembaar. De 35 dBA geldt op 50 meter van een 
geluidsbron in het gebied of op 50 meter vanuit de grens van het stiltegebied. De stilte die de 
provincie met haar beleid beschermd is niet absoluut. Geluidniveaus van meer dan 35 dB(A) zijn 
toelaatbaar wanneer dit geluid gebiedseigen is. Het gaat dan om bijvoorbeeld ruisende bomen en 
fluitende vogels maar ook om het geluid van een tractor op de het land of tijdelijke 
bosbouwwerkzaamheden. Gebiedsvreemde geluiden zoals van verkeer, mogen daarom niet 
overheersen. Met het stiltebeleid-worden de voorwaarden geschept om de gebiedseigen geluiden van 
flora en fauna ongestoord te kunnen waarnemen. 

De norm van 35 dB(A)" als uur gemiddelde geluidbelasting is in de VFL 2012 voor de aangewezen 
stiltegebieden als milieukwaliteitsmaat vastgelegd. 

De reden van het hanteren van een uurgemiddelde waarde is dat bij het behoud van de stilte ook 
relatief kortstondige activiteiten moet worden voorkomen. Bij het verblijf in een stiltegebied is 
namelijk de geluidbelasting op dat moment relevant. Indien voor een middeling over 12 of 24 uur zou 
worden gekozen dan zouden kortstondige luidruchtige activiteiten van bijvoorbeeld een half uur bij 
middeling over de dagperiode of het gehele etmaal een geluidbelasting op 50 meter mogen 
veroorzaken van 43 of 46 dB(A). Het middelen van stoorgeluiden over 12 of 24 uur is daarom voor de 
beleving van de stilte door de bezoeker ongepast. 

Bij de beoordeling van de geluidbelasting vanwege het verkeer op omliggende wegen heeft de keuze 
van de uurgemiddelde waarde tot gevolg dat de geluidbelasting tijdens de ochtend en avondspits 
bepalend is. Buiten de spits en ook in het weekend is de geluidbelasting in de aangewezen 
stiltegebieden ruim lager dan 35 dB(A). In bijlage 2 wordt nader ingegaan op de beoordeling van de 
geluidbelasting vanwege verkeer op omliggende wegen. 

Bij een geluidsbron in een stiltegebied geldt de richtwaarde op een afstand van 50 meter. Relatief 
stille activiteiten in het gebied zijn hierbij mogelijk. Voor geluidsbronnen die net tegen de grens van 
het stiltegebied liggen maar ook voor geluidsbronnen op grotere afstand zoals een doorgaande weg, 
geldt de richtwaarde op 50 meter afstand vanuit de grens van het stiltegebied in het gebied. 

De norm van 35 dB(A) uur gemiddeld geldt als richtwaarde. Het principe van een richtwaarde is 

35 dB(A) is gelijk aan de eis van de maximale geluidbelasting in woningen gedurende de dagperiode. In de nachtperiode mag de 
geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai met gesloten ramen niet meer bedragen dan 25 dB(A). 
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ontleend aan de Wet milieubeheer. Volgens artikel 5.1 biedt een richtwaarde ruimte om na afweging 
van belangen ook een enigszins hogere geluidbelasting toe te staan. Uit deze afweging van belangen 
moet blijken welke "gewichtige" redenen bestaan om afwijken. 

De windrichting heeft invloed op de hoogte van de feitelijke geluidbelasting. De geluidbelasting die 
vanwege een activiteit aan de norm van 35 dB(A) wordt getoetst is normaliter door middel van 
berekeningen bepaald. Volgens de afspraken over de wijze van berekening van het geluid van 
wegverkeer en industrie, wordt hierbij uitgegaan van een gemiddelde demping van het geluid bij de 
overdracht over de afstand tussen geluidbron en rekenpunt. Dit betekent dat de feitelijke 
geluidbelasting afhankelijke van de windrichting zowel hoger als lager kan zijn. De afwijking kan bij 
meewind oplopen tot -̂ 5 dB en bij windtegen tot -10 dB. Deze afwijkingen hebben dus effect op de 
beleving van de stilte. Omdat op de weergesteldheid geen grip te krijgen is, wordt bij de keuze van de 
begrenzing uitgegaan van de gemiddelde windrichting en dus demping van de geluidoverdracht zoals 
is vastgelegd in de standaard rekenvoorschriften. 

Ad c. Stilte draagt bij aan de recreatieve waarde van een gebied. Hiervoor moeten de stille delen in een 
gebied voor de bezoeker bereikbaar zijn. Het gebied moet hiervoor zijn opengesteld en de stilte moet 
te bereiken zijn via wandel- en fietspaden. Ook wordt rekening gehouden met de mogelijkheid om vrij 
door een gebied te struinen zoals in de Stille Kern van het Horsterwold. 

Door het ontbreken van fiets en wandelpaden in het agrarisch gebied en het niet van toepassing zijn 
van de stilte regels op gebiedseigen geluiden, komt de stilte in het agrarisch gebied niet voor 
bescherming in dit kader in aanmerking. 

Ad d. Het stilteregels moeten een toegevoegde waarde hebben. Een dubbele bescherming van de stilte 
moet worden voorkomen. Uit de evaluatie van het stiltebeleid bleek dat de stilte in 
Oostvaardersplassen en het Zwarte Meer ook wordt beschermd door de Natuurbeschermingswet. In 
bijlage 1 wordt deze bescherming van de stilte in deze beide Natura2000-gebieden toegelicht. 

Ad e. Een stiltegebied moet enige omvang hebben. Bij deze keuze speelt de invloed van de wind op de 
feitelijke geluidbelasting in het stiltegebied een rol. Wanneer een gebied klein of langgerekt is bestaat 
de kans dat bij bepaalde windrichting in een gebied de geluidbelasting vanwege omliggende 
geluidbronnen overal meer zou bedragen dan 35 dBA. 
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2.1 UITGANGSPUNTEN BIJ DE BEPALING VAN DE BEGRENZING 

De begrenzing van de gebieden wordt ontworpen aan de hand van de volgende uitgangspunten: 

Uitgangspunt van de actualisatie is dat de geluidbelasting in de aangewezen gebieden tot in 2030 minder 
bedraagt dan 35 dB(A). Per gebied is beoordeeld wat in en in de omgeving van het gebied voorzienbare 
ontwikkelingen zijn. 

Voor de bepaling van de toekomstige geluidbelasting vanwege in en rond de gebieden gelegen relevante^ 
wegen zijn geluidsberekeningen uitgevoerd. De berekeningen hiervoor zijn uitgevoerd overeenkomstig de 
wettelijke rekenmethode 2 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Bij de beoordeling wordt rekening 
gehouden met de toekomstige verlaging van de geluidbelasting ten gevolge van de toepassing van stillere 
banden^. In Bijlage 2 wordt nader ingegaan op de beoordeling van de geluidbelasting van het wegverkeer. 

De nieuwe grens van de stiltegebieden is zodanig gekozen dat de berekende toekomstige geluidbelasting per 
uur vanwege het gebruik van de relevante wegen maximaal 35 dB(A) bedraagt. 

i i i i^Hii iBii inii i i i i i i i i i i i^D 
De bescherming van de aanwezige stilte wordt noodzakelijk geacht voor de beleving hiervan door bezoekers. 
Per gebied is met hulp van de beheerder van het gebied (Staatsbosbeheer) uitgezocht en op kaart ingetekend 
waar in het gebied fiets- en wandelpaden liggen en waar recreatieve voorzieningen bestaan. 

i iH i i i i i in i i i i i i i i i i i i iH 
De uitkomsten van de berekening van de toekomstige geluidbelasting zijn op een kaart ingetekend en 
vergeleken met de recreatieve waarden in de gebieden. Indien uit deze vergelijking blijkt dat in belangrijke 
recreatieve delen van het oorspronkelijke stiltegebied de toekomstige geluidbelasting meer bedraagt dan 35 
dB(A) is aanvullend onderzoek gedaan naar in aanmerking komende geluidmaatregelen. 

HERKENBAARHEID VAN DE GRENZEN IN HET VELD 
Bij de keuze van de begrenzing van de stiltegebieden op de kaart wordt de berekende 35 dB(A) contour 
gevolgd. Voor de herkenbaarheid in het veld liggen de grenzen zoveel mogelijk ter plaatse van in het gebied 
herkenbare objecten zoals bosranden. 

De exacte begrenzing van de aangewezen gebieden wordt vastgelegd in de Verordening voor de fysieke 
leefomgeving Flevoland. 
In de VFL 2012 is vastgelegd dat langs alle wegen en fietspaden die de grens van het aangewezen stiltegebied 
kruisen, onderstaande verkeersborden staan die aangeven dat er een stiltegebied wordt betreden of verlaten. 

Figuur 1. 
Borden Stiltegebied 

' Een weg wordt relevant geacht als de geluidbelasting vanwege de gemiddelde verkeersintensiteit op 50 m. meer bedraagt dan 35 dBA. 
• Conform artikel 3.5 RMG 2012 bedraagt deze aftrek 2 dB. 
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3.1 STILTE REGELS IN DE VERORDENING VOOR DE FYSIEKE LEEFOMGEVING 2012 

Voor de doorwerking van het stiltebeleid zijn in VFL 2012 regels opgenomen en zijn de grenzen van de 
stiltegebieden op kaart gezet. Naar aanleiding van de evaluatie van het stiltebeleid wordt voorgesteld om de 
aanwijzing van de stiltegebieden in de VFL 2012 te wijzigen. Deze wijziging betreft het aantal gebieden en de 
begrenzing van de resterende gebieden. De regels ter bescherming van de stilte zoals de onderstaande 
Milieukwaliteitseis en Verbodsbepalingen, behoeven geen aanpassing. 

Milieukwaliteitseis 
Voor de bescherming van de stilte is in de VFL 2012 gebruik gemaakt van de mogelijkheid uit de Wet 
milieubeheer (artikel 5.2) om de gewenste maximale geluidsbelasting vast te leggen door middel van een 
milieukwaliteitseis. In artikel 4.15 van de VFL 2012 is vastgelegd dat de maximale geluidbelasting vanwege een 
geluidsbron in het aangewezen stiltegebied op 50 meter van deze bron gemiddeld per uur niet meer mag 
bedragen dan 35 dB(A). Voor een geluidsbron buiten het'aangewezen stiltegebied geldt dezelfde norm van 35 
dB(A) op 50 meter in het aangewezen gebied gerekend vanaf de grens van het gebied. De waarde van 35 
dB(A) geldt als richtwaarde. In de verordening is voor een richtwaarde (artikel 5.1 Wet milieubeheer) gekozen 
om ruimte te bieden om na een afweging van belangen ook een enigszins hogere geluidbelasting toe te staan. 

Verbodsbepalingen 
In de VFL 2012 zijn verbodsbepaling opgenomen gericht op het gebruik van toestellen in de stiltegebieden. 
Onder toestellen worden bijvoorbeeld verstaan omroepinstallaties, modelvliegtuigen, muziekinstrumenten, al 
dan niet elektrisch versterkt, en schietwapens. Een evenement waarbij gebruik wordt gemaakt van toestellen 
is in de provinciale verordening specifiek verboden, ook toertochten voor motorvoertuigen en bromfietsen. 
Daarnaast is het afsteken van vuurwerk in stiltegebieden verboden. 
De verbodsbepalingen gelden niet voor toestellen die worden gebruikt voor de uitoefening van land- tuin- of 
bosbouw often behoeve van het onderhoud van het gebied of van de daarin aanwezige bouwwerken en 

||ln||||i|ifs|j|i iH^^ 
Op grond van de VFL 2012 kunnen Gedeputeerde Staten ontheffing verlenen van de gestelde verboden indien 
het belang waartoe het gebied is aangewezen zich daartegen niet verzet. Een voorbeeld waarvoor ontheffing 
kan worden verleend is een bijzonder eendaags evenement. 

3.2 HANDHAVING 

Bezoekers van de stiltegebieden worden door middel van tekstborden onder de stilteborden verzocht 
verstoring van de stilte te melden bij de provinciale milieuklachtenlijn (telefoonnummer: 0320-265400). Het 
aantal meldingen over stilteverstoringen is nihil. Bij het toezicht door de provincie op de naleving van de 
verbodsbepaling wordt volgens het piepsysteem gewerkt. Door het uitblijven van meldingen is er weinig 
toezicht (nodig). In uitzonderlijke gevallen wordt onder voorwaarden ontheffing verleend. 

3.3 DOORWERKING 

ln de VFL 2102 is geregeld dat naast de provincie ook andere bevoegde gezagen in het kader van de door hun 
te nemen beslissingen op grond van de Wet milieubeheer, de Wet ruimtelijk ordening, de Algemene 
plaatselijke verordening en de Wegenverkeerswet, rekening dienen te houden met de milieukwaliteitseis van 
35dB(A). 

Bij (wijziging van) bestemmingsplannen zijn de stiltegebieden een onderwerp van provinciaal belang waarop de 
provincie de bestemmingsplannen beoordeelt. De ontwikkeling van stilte bedreigende activiteiten in de 
nabijheid van de gebieden wordt hierdoor op doeltreffend wijze voorkomen. 
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Door de ontwikkeling van luchthaven Lelystad zullen op veel plaatsen in Flevoland vliegtuigen waarneembaar 
zijn. Het provinciaal stiltebeleid en de regels die in de VFL 2012 zijn vastgelegd hebben geen doorwerking op de 
(ontwikkeling van de) luchtvaart. Op grond van artikel 5.5 van de Wet milieubeheer geldt een verbod voor de 
doorwerking van de milieukwaliteitseisen in een provinciale verordening op bevoegdheden van het rijk. Bij de 
ontwikkeling van luchthaven Lelystad heeft de provincie echter wel het Ministerie van Infrastructuur en Milieu 
gevraagd om de vliegroutes niet over de aangewezen stiltegebieden te laten lopen. Boven het Kuinderbos 
liggen geen vliegroutes. Volgens de MER voor het Luchthavenbesluit luchthaven Lelystad wordt het 
Horsterwold gevrijwaard van vliegroutes. Over het Roggebotzand loopt een vertrekroute waarover alleen bij 
wind uit het zuidwesten circa 10 vliegtuigen per dag vliegen op een hoogte van 6000 ft vliegen. Deze opgave 
geldt voor de eindsituatie van de voorgestelde ontwikkeling van luchthaven Lelystad met 45.000 
vliegbewegingen. 

De geluidbelasting vanwege de A6 nabij het Kuinderbos is begrensd door de geldende geluidproductieplafonds. 
Bij de beoordeling van de toekomstige geluidbelasting is uitgegaan van de maximale benutting van deze 
plafonds. 

De ontwikkeling van de geluidbelasting vanwege de provinciale wegen wordt gemonitoord in het kader van de 
vijfjaarlijkse geluidbelastingskaarten. Hierbij wordt opgave gedaan van de actuele geluidbelasting in de 
stiltegebieden. 

Bij fysieke wijzigingen van een (provinciale) weg wordt in het kader van de projectvoorbereiding de 
toekomstige geluidbelasting beoordeeld. Dit geldt ook bij wijzigingen waarvoor een verkeersbesluit nodig is 
zoals bijvoorbeeld een verhoging van de maximale rijsnelheid. Wanneer deze verandering aan een weg leidt tot 
meer geluid dan bij het opstellen van de wijziging van de VFL 2012 is voorzien, moeten er geluidreducerende 
maatregelen worden overwogen. 

1. Bescherming stilte in de Oostvaardersplassen en het Zwarte Meer door middel van de 
Natuurbeschermingswet. 

2. Beoordeling geluidbelasting wegverkeer 

3. Analyse geluidbelasting en recreatieve waarden per gebied 

4. Toekomstige verbreding van de Nijkerkerweg 

5. Samenvatting stiltebeleid Flevoland 

6. Opgave recreatieve voorzieningen per stiltegebied 
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BIILAGE 1 

BESCHERMING STILTE IN DE OOSTVAARDERSPLASSEN EN HET ZWARTE MEER DOOR 
MIDDEL VAN DE NATUURBESCHERMINGSWET 

De oorspronkelijke Wet geluidhinder uit 1970 kende de plicht voor provincies om stiltegebieden aan te wijzen. 
De toenmalige Staatsnatuurmonumenten werden hierbij automatisch van rechtswege aangewezen, 
stiltegebieden konden alleen op verzoek van provincies hiervan worden uitgezonderd. Rond het moment dat 
de stilteregels uit de Wet geluidhinder werden overgeheveld naar de Wet milieubeheer met de intentie om 
integraal beschermingsbeleid voor gebieden te ontwikkelen, is in Flevoland het provinciale stiltebeleid in het 
eerste Milieubeleidsplan vastgelegd. Dit beleid uit 1994 heeft sindsdien nagenoeg ongewijzigd bestaan en is 
gericht op de bescherming van de stilte in vijf gebieden. Twee van deze gebieden zijn, omdat ze 
Staatsnatuurmonumenten zijn, al die tijd "verplichte" stiltegebieden geweest. Later zijn beide aangewezen als 
Natura2000-gebieden, waarbij de oude doelen voor de Staatsnatuurmonumenten zijn geadopteerd. Hierbij zijn 
stilte en weidsheid expliciet benoemd als onderdelen van 'natuurschoon'. Stilte en rust zijn niet alleen als 
bouwstenen van 'natuurschoon' gekend als waarde voor mensen, ook zijn deze essentiële componenten voor 
de draagkracht van de gebieden bij de instandhouding van populaties verstoringsgevoelige dieren. Dus doordat 
voor de Oostvaardersplassen en het Zwarte Meer stilte als doel onder de Natuurbeschermingswet 1998 is 
vastgelegd, is sprake van een dubbele regeling. 

Uit oogpunt van deregulering wordt de aanwijzing als stiltegebied van de gebieden Oostvaardersplassen en het 
Zwarte Meer opgeheven. De bescherming van de aanwezige stilte in deze beide Natura2000-gebieden komt 
hierdoor niet te vervallen. Het stiltebeleid zoals vastgelegd in het OPF 2006 blijft ongewijzigd van kracht. 

Het uitgangspunt van de Natuurbeschermingswet van de bescherming van de instandhoudingsdoelstellingen is 
een 'nee, tenzij'-regime. Het is verboden om zonder vergunning activiteiten uit te voeren die kunnen leiden tot: 

- verslechtering van de kwaliteit van de natuurlijke habitats; 
- of tot significante verstoring van de soorten waarvoor het gebied is aangewezen. 

Volgens de Natuurbeschermingswet kan de vergunning alleen worden verleend als de zekerheid is verkregen 
dat het plan of project niet leidt tot aantasting van de natuurlijke kenmerken van een Natura 2000-gebied. Dit 
is (volgens de wet) het geval 'als er wetenschappelijk gezien redelijkerwijs geen twijfel bestaat dat er geen 
schadelijke gevolgen zijn' of de zogenaamde ADC-toets (zie hieronder) met succes wordt doorlopen. In de 
praktijk wordt dit meestal vertaald met: 'als de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen geen gevaar 
loopt'. In een zogenaamde Habitattoets moet worden onderzocht of een activiteit in strijd is met Natura 2000. 
Deze toets bestaat uit de stappen: Oriëntatiefase of voortoets - Passende beoordeling - ADC-toets. 

Als op basis van een voortoets niet valt uit te sluiten dat een activiteit 'significante gevolgen' heeft moet dit 
worden onderzocht in een 'Passende beoordeling'. Als op basis van de Passende beoordeling niet kan worden 
uitgesloten dat de activiteit leidt tot aantasting van natuurlijke kenmerken, kan de activiteit in principe geen 
doorgang hebben. Uitzondering hierop is mogelijk als de activiteit aan alle criteria van de ADC-toets voldoet. In 
deze toets wordt achtereenvolgens bepaald: 

A. er zijn geen Alternatieven voor de activiteit (die geen of minder gevolgen hebben); 
B. er zijn Dwingende redenen van groot openbaar belang voor de activiteit; 
C. er vindt Compensatie voor de schade aan de natuur plaats. 

Conclusie 

Op basis van bovenstaande toelichting op de bescherming van de stilte in de Oostvaarderplassen en het Zwarte 
Meer kan worden geconcludeerd, dat het opheffen van de aanwijzing van delen van deze gebieden als 
stiltegebied er niet toe zal leiden dat de bescherming van de stilte in gevaar komt. 
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BIJLAGE 2 

BEOORDELING GELUIDBELASTING WEGVERKEER 

Uitgangspunt van de actualisatie van de begrenzing van de stiltegebieden is dat de geluidbelasting in de 
aangewezen gebieden in 2030 minder bedraagt dan 35 dB(A) gemiddeld per uur. Voor de beoordeling van de 
geluidbelasting per uur vanwege het verkeer op omliggende (provinciale) wegen is aan de hand van continue 
verkeerstellingen op de Hanzeweg nabij het Roggebotzand en op de Gooiseweg en Nijkerkerweg nabij het 
Horsterwold het verloop van de geluidbelasting over het gehele etmaal bepaald. Hiervoor is gebruik gemaakt 
van gemiddeld uurihtensiteiten die verkregen zijn in de maand oktober 2013. Verkeerstellingen in de maand 
oktober worden representatief geacht als gemiddeld beeld over een heel jaar. 

De intensiteiten per uur verschillen enorm. Als voorbeeld staat hieronder links weergegeven de gemeten 
verkeerintensiteit op de Nijkerkerweg (in beide richtingen) op een gemiddelde werkdag. Door de verschillen in 
uurintensiteiten varieert ook de geluidbelasting. Hieronder staat rechts weergeven het verloop van de 
geluidbelasting op een punt vanuit de weg waar tussen 17:00 en 18:00 (hoogste verkeersintensiteit) de 
geluidbelasting 35 dB(A) bedraagt. 
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Figuur 2. Vergelijking verkeersintensiteit en geluidbelasting gemiddelde werkdag. 

Uit bovenstaande opgave blijkt dat de geluidbelasting gedurende 1 uur 35 dB(A) bedraagt. Gedurende 8 uren 
per etmaal bedraagt de geluidbelasting tussen de 30 tot 35 dBA. Tijdens de overige 16 uur bedraagt de 
geluidbelasting minder dan 30 dBA tot minimaal 15 dBA. 
De geluidbelasting tijdens het weekend is over de gehele dag lager. Uit onderstaande opgave van de 
verkeersintensiteit en geluidbelasting tijdens een weekenddag blijkt dat pieken ontbreken. 
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Figuur 3. Vergelijking verkeersintensiteit en geluidbelasting gemiddelde weekenddag. 

De geluidbelasting gebaseerd op gemiddelde uurintensiteiten tijdens een werkdag wordt bepalend geacht voor 
de bepaling van de nieuwe begrenzing van de stiltegebieden. 
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BIJLAGE 3 

ACTUALISATIE BEGRENZING VAN DE STILTEGEBIEDEN KUINDERBOS, ROGGEBOTZAND 
EN HET HORSTERWOLD 

1. Inleiding 

Voor de actualisatie van de begrenzing van de stiltegebieden is de geluidbelasting van omliggende wegen voor 
2030 bepaald. De uitkomsten van deze berekeningen zijn gecombineerd met kaarten van de gebieden waarop 
de recreatieve waarden zijn ingetekend. Na vergelijking van de toekomstige geluidbelasting met de recreatieve 
waarden zijn op basis van de inzichten in de toekomstige geluidbelasting langs in-het-veld-herkenbare-lijnen de 
nieuwe grenzen van de stiltegebieden bepaald. Hierbij is ook beoordeeld of er ten gevolge van de autonome 
groei van het verkeer stille recreatieve voorzieningen verdwijnen en die door middel van geluidreducerende 
maatregelen toch stil kunnen blijven. 

2. Toekomstige geluidbelasting 

Kuinderbos 
De begrenzing van het stiltegebied het Kuinderbos wordt bepaald door de geluidbelasting vanwege verkeer op 
de A6 en Oosterringweg. Door het stiltegebied loopt de Hopweg. Het verkeer op deze weg is in het stiltegebied 
te horen. Vanwege de toegestane rijsnelheid van 60 km/h en de geringe verkeersintensiteit (in 2030 ca. 1.000 
motorvoertuigen per etmaal) bedraagt de geluidbelasting op 50 meter uit de weg gemiddeld per uur ca 35 
dB(A). De Hopweg is daarom niet betrokken bij de analyse. 

Gehanteerde Etmaal intensiteit \ Etmaal intensiteit Maximale uurintensiteit \ 
uitgangspunten^ i 2013 ! 2030 2030 
A6 i 35.000 ; 48.000 3.840 (8%) 

Oosterringweg 1 2.200 1 2.660 186 (7%) 

Andere geluidsbronnen die in het Kuinderbos hoorbaar zijn, zijn op dinsdagmiddag en zaterdag geweerschoten 
vanaf het kleiduifschietterrein De Voorst langs de A6. Vanwege het incidentele gebruik van het 
kleiduifschietenterrein wordt net als in 1994, de geluidbelasting hiervan niet bepalend geacht voor de 
begrenzing van het stiltegebied Kuinderbos. 

Roggebotzand 
De begrenzing van het stiltegebied het Roggebotzand wordt bepaald door de geluidbelasting vanwege verkeer 
op de Hanzeweg en de Vossemeerdijk. Door het stiltegebied loopt de Roggebotweg. Het verkeer op deze weg 
is mede door aanwezige klinkerbestrating in het gebied te horen. Vanwege de geringe verkeersintensiteit (in 
2030 ca. 200 motorvoertuigen per etmaal) bedraagt de geluidbelasting op 50 meter uit de weg gemiddeld per 
uur minder dan 35 dB(A). Deze weg is daarom niet betrokken bij de analyse. 

Gehanteerde \ Etmaal intensiteit 
uitgangspunten \ 2013 

Maatgevende 
uurintensiteit 
volgens tellingen 

Etmaal intensiteit 1 Maximale 
2030 i uurintensiteit 2030 

Hanzeweg i 13.000 1.280 tussen 7-8h 
en 17-18h 

27.000 ; 2.500(9,3%) 

Vossemeerdijk 800 1.000 ! 70(7%) 

De gehanteerde etmaalintensiteiten voor 2013 zijn door verkeerstellingen in april en oktober verkregen. Voor 2030 is gebruik gemaakt 
van een reële prognose voor provinciale wegen uit het Nieuw regionaal model van Rijkswaterstaat. Voor de A5 is uitgegaan van de 
geluidproductieplafonds die voor de maximale geluidbelasting van deze weg gelden. De uurgemiddelde percentages voor 2030 zijn 
verkregen uit de getelde cijfers in 2013. 
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Andere geluidsbronnen die in de toekomst hoorbaar zijn in het Roggebotzand zijn vliegtuigen die vanaf en naar 
Luchthaven Lelystad overvliegen. Bij zuidwestelijke wind zullen bij een ontwikkeling tot 45.000 
vliegbewegingen op Luchthaven Lelystad ca. 10 vliegtuigen van zuid naar noord op 6.000 ft over het 
stiltegebied Roggebotzand vliegen. 

Tijdens de aanwijzing van het stiltegebied Roggebotzand in 1994 bestond boven dit gebied een deel van een 
groot militaire laagvlieggebled. 

Vanwege het incidentele gebruik van de voorgestelde vliegroute van vertrekkend vliegverkeer vanaf 
Luchthaven Lelystad en het militair laagvlieggebled zijn deze activiteiten niet bepalend geacht voor de 
begrenzing van het stiltegebied Roggebotzand. 

Horsterwold 
De begrenzing van het stiltegebied het Horsterwold wordt bepaald door de geluidbelasting vanwege verkeer 
op de Gooiseweg, de Spiekweg en de Nijkerkerweg. Door het stiltebied loopt de Flediteweg. Het verkeer op 
deze weg is in het stiltegebied te horen. Vanwege de geringe verkeersintensiteit (in 2030 ca. 500 
motorvoertuigen per etmaal) bedraagt de geluidbelasting op 50 meter uit de weg gemiddeld per uur ca. 35 
dB(A). De Flediteweg is daarom niet betrokken bij de analyse. 

Gehanteerde Etmaal Maatgevende Etmaal intensiteit Maximale 
uitgangspunten i intensiteit 2013 uurintensiteit 

'volgens tellingen 
2030 uurintensiteit 2030 

Gooiseweg i 14.000 1.445 tussen 
17-18h 

28.000 2.900 (10,3%) 

Spiekweg 
Gooiseweg tot 1 8.000 9.500 665 (7%) 
Groenewoudse 
vervolgens tot 1 - 5.000 665 
Horsterweg 
vervolgens tot 1 7.000 8.500 750 
Nijkerkerweg 

Nijkerkerweg 1 8.000 1.050 tussen 
17-18h 

10.700*' 1.300 (13%) 

Andere geluidsbronnen die afhankelijk van de windrichting in delen van het Horsterwold hoorbaar zijn zijn de 
golfbaan Zeewolde en de windturbines langs de Nijkerkerpad. In de toekomst zijn mogelijk ook vliegtuigen van 
en naar Luchthaven Lelystad hoorbaar. De vliegroutes bevinden zich niet boven het Horsterwold maar lopen 
langs Hoge vaart op minimaal 2 kilometer afstand. Bij wind uit het oosten is aan de randen van de dag ook het 
verkeer op de A28 te horen. Al deze geluidbronnen zijn niet bepalend voor de begrenzing van het stiltegebied 
Horsterwold. 

3. Recreatieve waarde in de gebieden 

Om inzicht te krijgen waar de stilte er toe doet in de stiltegebieden Kuinderbos, Roggebotzand en Horsterwold 
zijn de bestaande recreatieve voorzieningen in kaart gebracht. Per gebied gaat het hierbij om de volgen 
voorzieningen: 

Kuinderbos 

• kampeerterrein De Veenkuil (6 kampeerplaatsen) 
• waterplas 
• woningen 
• ruiterpaden 
• wandelroutes 

Opgave 10.700 behoort bij laag groeiscenario, bij hoog groeiscenario kunnen er in 2030 17.000 motorvoertuigen over de Nijkerkerweg 
rijden op dat moment komt de verbreding van deze weg in beeld. 
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• fiets (MTB) routes 
• paardenhouderij 
• parkeervoorzieningen 

Roggebotzand 

Koningin Wilhelminabos 
wandelroutes 
(doorgaande) fietsroutes 
Pannenkoekrestaurant Het grote kabouterbos 
parkeervoorzieningen 

Horsterwold 

de stille kern 
vrij wandelen ook buiten paden/struinen 
uitkijkpunten 
loslopende paarden 
fiets- en wandelpaden onder andere rond de stille kern 
parkeerplaatsen 

Kaarten van de stiltegebieden met daarin aangegeven de bovengenoemde recreatieve voorzieningen staan in 
bijlage 6. 

4. Confrontatie maximale uurgemiddelde geluidbelasting met recreatieve waarde in de gebieden 

Uit de confrontatie van de maximale uurgemiddelde geluidbelasting met de recreatieve waarden in de 
gebieden blijkt dat aanpassing van de begrenzing van het Kuinderbos en Roggebotzand op basis van de 
geluidbelasting in 2030 geen significant verlies geeft van stille recreatieve voorzieningen. 

In het Horsterwold leidt de verwachte geluidbelasting in 2030 bij een laaggroei scenario ook niet tot een 
significant verlies aan stille recreatieve voorzieningen. Wel nadert de berekende 35 dB(A) contour de 
waterpartij die is gegraven ter hoogte van de voormalige Bingelweg en waar omheen in 2013 een nieuwe 
wandelroute is aangelegd. 
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5. Keuze nieuwe begrenzing 

De nieuwe begrenzing in vergelijking tussen de oude begrenzing (grijs) en de nieuwe begrenzing (groen) staat 
per gebied in onderstaand overzicht. De groen lijn betreft de toekomstige 35 dB(A) geluidbelasting en dunne 
gestreepte rode de 40 dB(A). 

Kuinderbos 

Roggebotzand 

14 HB 1653939-V3 



Horsterwold 

\ 

\ 

i l i i i i l 

15 HB 1653939-V3 



BIJLAGE 4 

TOEKOMSTIGE VERBREDING VAN DE NIJKERKERWEG 

In bijlage 3 is de toekomstige geluidbelasting vanwege het verkeer op de Nijkerkerweg in het Horsterwold 
berekend waarbij van een beperkte groei is uitgegaan. Hierbij ligt de 35 dB(A) contour net tegen de waterpartij 
die ter hoogte van voormalige Bingelweg is gegraven. Er bestaat een mogelijkheid dat het verkeer op de 
Nijkerkerweg meer groeit. Indien het gebruik van de Nijkerkerweg fors toeneemt bestaat de kans dat er voor 
2030 de verbreding van de Nijkerkerweg wordt voorbereid. Bij een forse groei van het verkeer op de 
Nijkerkerweg, bijvoorbeeld door de schaalsprong van Almere (intensiteit 17.000 motorvoertuigen) komt de 35 
dB(A) contour ver het stiltegebied het Horsterwold in. Rond de waterpartij Bingelweg zal de geluidbelasting 
dan meer bedragen dan 35 dB(A). De in 2013 aangelegde nieuwe wandelroute zou dan als stille 
recreatievoorziening verdwijnen. 

Bij de verbreding van de Nijkerkerweg is een geluidmaatregel nodig om de stilte rond de waterpartij 
voormalige Bingelweg te behouden. Uit aanvullend onderzoek blijkt dat door de aanleg van een 2,0 meter hoge 
geluidswal langs een deel (met een lengte van 3.250 meter) van de Nijkerkerweg. Het alternatief vormt de 
toepassing van geluidreducerend asfalt op dat moment. 
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BIJLAGE 5. 

SAMENVATTING STILTEBELEID FLEVOLAND 

; Vigerend stiltebeleid ln het Omgevingsplan 2006 (blz 110) staat; De provincie heeft in de Verordening 
voor de Fysieke Leefomgeving 5 stiltegebieden aangewezen, waar de 
geluidbelasting minder dan 35 dB(A) bedraagt. 

Nieuw uitvoering De stilte in Flevoland wordt de in de aangewezen stiltegebieden Kuinderbos, 
Roggebotzand en Horsterwold beschermd. In deze gebieden bedraagt de 
geluidbelasting maximaal 35 dB(A). 

\ Regelgeving Voor de bescherming van de stilte is in de Verordening voor de fysieke 
leefomgeving Flevoland (VFL) gebruik gemaakt van de mogelijkheid uit de Wet 
milieubeheer (artikel 5.2) om de gewenste maximale geluidsbelasting vast te 
leggen door middel van een milieukwaliteitseis. In artikel 4.15 van de VFL is 
vastgelegd dat de maximale geluidbelasting vanwege een geluidsbron in het 
aangewezen stiltegebied op 50 meter van deze bron als equivalent geluidsniveau 
per uur niet meer mag bedragen dan 35 dB(A). Voor een geluidsbron buiten het 
aangewezen stiltegebied geldt dezelfde norm van 35 dB(A) op 50 meter in het 
aangewezen gebied gerekend vanaf de grens van het gebied. De waarde van 35 
dB(A) geldt als richtwaarde. 

begrip "Richtwaarde" In de verordening is voor de geldende milieukwaliteitseis gekozen voor een 
richtwaarde (artikel 5.1 Wet milieubeheer) om ruimte te bieden om na een 
afweging van belangen ook een enigszins hogere geluidbelasting toe te staan. Het 
uitgangspunt is dat de aanwezige stilte zoveel mogelijk in stand wordt gehouden. 
Volgens de toelichting op artikel 4.16 moet bij de motivering van afwijking van de 
richtwaarde wel worden vermeld welke "gewichtige" redenen daartoe hebben 
geleid. 

i Doorwerking In de VFL is geregeld dat naast de provincie ook andere bevoegde gezagen in het 
kader van de door hun te nemen beslissingen op grond van de Wet milieubeheer, 
de Wet ruimtelijk ordening, de Algemene plaatselijke verordening en de 
Wegenverkeerswet, rekening dienen te houden met de milieukwaliteitseis. 

\ Verbodsbepaling In de VFL zijn verbodsbepaling opgenomen gericht op het gebruik van toestellen in 
de stiltegebieden. Onder toestellen worden bijvoorbeeld verstaan 
omroepinstallaties, modelvliegtuigen, muziekinstrumenten, al dan niet elektrisch 
versterkt, en schietwapens. Deze toestellen worden meestal incidenteel gebruikt, 
bijvoorbeeld bij evenementen of festiviteiten. Een evenement is in de provinciale 
verordening specifiek verboden, ook toertochten voor motorvoertuigen en 
bromfietsen. Daarnaast is het afsteken van vuurwerk in stiltegebieden verboden. 

: Keuze begrenzing Bij de aanwijzing van de gebieden is ervoor gekozen om de grenzen samen te laten 
vallen met in het veld herkenbare lijnen (zoals bosranden). De toekomstige 
geluidbelasting van in de omgeving aanwezige geluidbronnen mag op 50 meter 
vanuit de grens in het gebied niet hoger zijn dan 35 dB(A). 
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BIJLAGE 6. 

OPGAVE RECREATIEVE VOORZIENINGEN PER STILTEGEBIED 

Stiltegebied Kuinderbos 
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stiltegebied Roggebotzand 
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stiltegebied Horsterwold 
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