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Onderuverp: Beantwoording vragen ex artikel 41 Reglement van orde inzake beleid

stiltegebieden

Geachte mevrouw Smits,

ln uw brief d.d. 3 augustus 2015 hebt u een aantal vragen gesteld over het beleid

aangaande stiltegebieden. Deze vragen beantwoorden wij als volgt.

Vraaq 1

Heeft u kennis genomen van de publicaties in Trouw?

Antwoord 1

Vraaq2
Wat was voor u de aanleiding om opdracht te geven voor het maken van een beleids-

analyse?

Antwoord 2
De aanleiding was de actualisatie van de Omgevingsvisie vorig iaar, waarin

wij hebben aangegeven het kernkwaliteitenbeleid samen met onze partners

verder vorm te willen geven.

Voor wat betreft de kernhraliteit Rust is een concrete hieruit voo¡Tkomende

actie het tegen het licht houden van ons huidige beleid voor de stilte- en don-

kertegebieden in Drenthe geweest. Daartoe ziin inventariserende gesprekken

gevoerd met een aantal stakeholders'in het veld' over hoe zii aankiiken tegen

de wijze waarop wfi als provincie invulling geven aan dit beleid. De bevindin'
gen uit de gesprekken zijn gerapporteerd in een verslag.

Ja.

o
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Vraaq 3

Bent u verrast door de kwalificaties van uw rol als 'onduidelijk'en 'passief?

Antwoord 3
Niet geheel.

De kwatificaties zijn naar voren gekomen in een gespreksronde die is gevoerd

met verschillende partijen met direct belang bii zo stil mogeliike stiltegebieden.

Dat deze partijen naar voren brengen dat onze inzet hierop nog'duideliiker'en
'actiever'zou mogen zijn, hoeft niemand te verrassen.

tn dezelfde tijd bereiken ons uit andere hoek echter ook tegengestelde gelui-

den. Zie het antwoord op vraag 4.

Vraao 4

Heeft u eerder signalen en klachten ontvangen van onvrede over uw beleid in deze?

Antwoord 4
Ja.

Het betrof onvrede over het feit dat activiteiten niet werden toegestaan, zoals

bij het FestivalderAa en bij de PeerGroup. ln de door u tzasfgeste/de Provin-

ciale Omgevingsverordening staat dat diverse lawaaiproducerende activiteiten

niet zijn toegestaan in de stiltegebieden.

Vraaq 5
Zo ja, welke stappen heeft u toen ondernomen?

Antwoord 5
tn 2011 is de Provinciale Omgevingsverordening zodanig aangepast dat on-

der voorwaarden een ontheffing mogelijk is (PS-vergadering van 9 november,

2011-499, 6e wijziging POV). In de huidige feksf van de verordening sfaaf ex-

pticiet aangegeven dat uitdrukkeliik rekening wordt gehouden met de IPO-

notitie 'Een luisterend oor voor de stilte' (iuni 2011).

Vraaq 6

Volgens een in Trouw geciteerde boswachter weten recreanten helemaal niet dat ze

zich in een stiltegebied bevinden. Bij welke stiltegebieden staat een bord dat de re-

creanten duidelijk maakt datze zich in een stiltegebied bevinden?

Antwoord 6

Bijgeen enkel stiltegebied zijn borden geplaatst. Dit was conform uw besluit

bij de inwerkingtreding van het beleid desf4ds. De reden hiervoor was het te-

gengaan van wildgroeivan bebording. Het punt rs srndsdren bii beleidsaan-

passingen aan de orde geweesf. Hef heeft niet geleid tot het alsnog plaatsen

van borden.



VraaoT
Wat bedoelt u met'moderniseren' van uw beleid? u noemt in een reactie aan Trouw
de uitkomsten van de beleidsanalyse een belangrijke bouwsteen daarvoor.

Antwoord 7

Ze het antwoord op vraag 2. Wtjzullen eventuele þe/erdsvoorstellen vaor de

kernkwaliteif Rusf naar voren brengen, wanneer de vernieuwing van het om-
gevingsbeleid aan de orde is.

Vraaq 8
Wanneer kunnen wij als Staten van u inzage krijgen in de beleidsanalyse ên uw reac-

tie c.q. voorstellen op de daarin genoemde uitkomsten?

Antwoord I
Het onder vraag 2 gememoreerde verslag sturen wfi u hierbii ter kennisgeving.

Eventuele belerdsvoorstellen zullen wij - zoals hieruoor aangegeven - naar
voren brengen, wanneer de vernieuwing van het omgevingsbeleid aan de

orde is.

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

BiJlagen: Provincie Drenthe (augustus 2015)'Stil en donker Drenthe. Verslag van een
ges preksronde la ngs Drentse stilte- en don kertegebieden.'
wa.coll.
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1 Inleiding 

1.1 Algemeen 

De bescherming van stilte en donkerte is belangrijk in het steeds drukker wordende Nederland. De 

thema’s worden ‘oerwaarden’ genoemd die bijdragen aan de levenskwaliteit van mens en dier. Voor 

dieren is een stil en donker gebied een voorwaarde voor een vruchtbaar ritme, voor mensen is stilte 

en donkerte in natuur belangrijk om tot rust te komen.
1
  

De Provincie Drenthe vindt het belangrijk dat de stilte en donkerte in de provincie beschermd 

worden. Ze heeft ongeveer twintig jaar geleden stilte- en donkertegebieden aangewezen waarin de 

stilte en donkerte in het bijzonder beschermd moeten worden. Er zijn tien gebieden aangewezen als 

stiltegebied: het Hijkerveld, het Fochteloërveen, het Dwingelderveld, het Drents-Friese Wold, de 

Elperstroom, het Bargerveen, het Nationaal Landschap Drentsche Aa, Noordenveld, Oosterzand en 

de Mars- en Westerstroom. Naast de stiltegebieden zijn de Natura 2000-gebieden en de nationale 

parken Dwingelderveld, Drents-Friese Wold en het Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche 

Aa aangewezen als donkertegebieden, zie bijlage 1 voor een kaart van alle gebieden. Een groot 

aantal gebieden overlappen en zijn dus als stilte- en donkertegebied aangewezen.  

De aangewezen gebieden zijn zeer divers. Er zijn gebieden met een open landschap waar geluid en 

licht ver in het gebied kunnen reiken, maar er zijn ook beboste gebieden waar het in de kern van de 

gebieden altijd stil en donker is. Er zijn gebieden die grenzen aan grote kernen, maar er zijn ook 

gebieden die zeer afgelegen liggen. Voor een uitgebreide beschrijving van de gebieden die zijn 

bezocht in het kader van dit onderzoek, zie bijlage 2. Door de verschillen tussen de gebieden heeft 

elk aangewezen gebied op het gebied van stilte en donkerte in verschillende mate ruimte voor 

ontwikkeling of behoefte aan bescherming. 

De Provincie is eerstverantwoordelijke voor het stilte- en donkertegebiedenbeleid, maar ze wil dit 

wel samen met de betrokken partijen ontwikkelen. De Provincie Drenthe schrijft in de Actualisatie 

Omgevingsvisie 2014 dat het beleid voor de kernkwaliteiten, waarbij stilte en donkerte vallen onder 

de Kernkwaliteit Rust, de komende periode verder wordt vormgegeven door samen te werken met 

de partners van de Provincie. Samenwerken past in de visie van de Provincie een adaptieve 

netwerkorganisatie te zijn. De betrokken partijen waar de Provincie mee te maken heeft in het kader 

van het beheer van de gebieden, zijn hoofdzakelijk de gemeenten, de terreinbeherende organisaties 

en de Natuur- en milieufederatie Drenthe.  

 

 

 

                                                           
1
 “Het is een oerwaarde die bijdraagt aan de levenskwaliteit van mens en dier” 

(http://www.nmfdrenthe.nl/beweegt/mooi-drenthe/stilte/).   
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1.2 Probleemstelling 

De Provincie Drenthe wil haar beleid voor de stilte- en donkertegebieden tegen het licht houden. 

Nagegaan moet worden of het beleid (nog) passend is voor de verschillende gebieden en of er 

eventueel aanleidingen zijn om samen met betrokken partijen het beleid verder te ontwikkelen.  

Centraal in dit onderzoek staat daarom de volgende onderzoeksvraag: hoe is het huidige stilte- en 

donkertebeleid van de Provincie Drenthe vormgegeven en hoe kan dit eventueel verder ontwikkeld 

worden? 

1.3 Onderzoeksmethode 

Naast het inventariseren van de verschillende beleidsteksten van de Provincie Drenthe worden in dit 

onderzoek met name de reacties van de betrokken partijen op het beleid gepeild. De betrokken 

partijen, met name de terreinbeheerders, staan dichterbij de gebieden dan de Provincie. Het doel 

van de gesprekken is om vanuit de praktijk te achterhalen wat het effect van het huidige beleid is ten 

aanzien van stilte en donkerte in de aangewezen gebieden.  

Het onderzoek is derhalve gebaseerd op een gespreksronde. In het onderzoek zijn een aantal 

gesprekken gevoerd met personen van de gemeenten, de terrein beherende organisaties en de 

Natuur- en milieufederatie Drenthe. 

De functies en invalshoeken van de personen met wie is gesproken, zijn verschillend. Er is met 

verschillende boswachters gesproken die veel kennis hebben over de aangewezen gebieden. 

Daarnaast is er gesproken met personen van terrein beherende organisaties die op een regionaal 

niveau werken binnen die organisaties. Verder is er met beleidsmedewerkers van gemeenten en de 

Natuur en Milieufederatie Drenthe gesproken. De functies en invalshoeken van de personen met wie 

is gesproken, zijn verschillend. Door de verscheidenheid van de personen waar mee is gesproken, 

worden de thema’s vanuit verschillende perspectieven benaderd.  

1.4 Leeswijzer 

Dit rapport begint met een analyse van het provinciaal beleid. Dit wordt besproken in hoofdstuk 3. 

Allereerst wordt het provinciaal beleid kort samengevat. Daarna wordt de (beleidsbepalende) rol van 

de Provincie Drenthe beschreven. In de laatste paragraaf wordt ingegaan op het provinciaal beleid 

vanuit de perspectieven van de verschillende betrokken partijen.  

In hoofdstuk 4 worden de conclusies van dit onderzoek besproken. Deze conclusies vormen de basis 

voor de aanbevelingen die in het vervolg van hoofdstuk 4 worden gedaan. De aanbevelingen richten 

zich op het zichtbaar en concreet maken van het provinciaal beleid en op de samenwerking tussen de 

Provincie en de betrokken partijen. 
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2 Analyse van het beleid 

2.1 Het provinciaal beleid 

Ongeveer twintig jaar geleden heeft de Provincie Drenthe stilte- en donkertegebieden aangewezen. 

De Provincie vindt de kwaliteit van deze gebieden ten aanzien van stilte en donkerte nog steeds 

belangrijk en heeft deze thema’s benoemd in de Provinciale Omgevingsvisie. De Provinciale 

Omgevingsvisie Drenthe is het centrale visiedocument van de Provincie. In de visie zijn zes 

kernkwaliteiten aangewezen, die zijn vastgesteld door inwoners, vertegenwoordigers van overheden 

en marktpartijen en belangengroepen uit de Provincie. Rust is één van de kernkwaliteiten. Bij deze 

kernkwaliteit zijn stilte en donkerte als ‘indicatoren’ opgenomen.  

In de Provinciale Omgevingsvisie wordt voor de stiltegebieden een richtwaarde van 35 dB(A) voor het 

equivalent geluidsniveau en 40 dB(A) voor het maximale geluidsniveau, alsmede een streefwaarde 

van 30 dB(A) voor het equivalent geluidsniveau en 35 dB(A) voor het maximale geluidsniveau, 

vastgesteld. De stilte in deze gebieden is van provinciaal belang. Het doel van de aanwijzing van de 

gebieden is om de stilte in deze gebieden te behouden door geen ontwikkelingen toe te staan die de 

rust verstoren. De Provinciale Omgevingsverordening (POV) geeft de mogelijkheid een ontheffing te 

verlenen voor evenementen. Daarbij wordt gekeken naar de relatie tussen het evenement en de 

plaats waar het evenement plaatsvindt en naar de effecten die het evenement heeft op de kwaliteit 

van het gebied. 

Voor de donkertegebieden is in de Provinciale Omgevingsvisie vastgesteld dat de Provincie hier de 

hoogste bescherming tegen lichthinder wil bieden. De Provincie geeft hier uitdrukking aan door het 

streven om minder openbare verlichting langs de provinciale wegen te gebruiken vast te leggen in de 

nota ‘Openbare verlichting, provinciale wegen Drenthe’. Bij het verlenen van 

omgevingsvergunningen op grond van de Wet milieubeheer en de Natuurbeschermingswet wil de 

Provincie in haar beleid nadrukkelijk letten op het voorkomen en beperken van lichthinder.
2
  

Daarnaast is in een onderzoek uit 2009
3
 naar voren gekomen dat de Provincie Drenthe er intern op 

wil aandringen lichthinder te voorkomen en donkerte te beschermen door dit op te nemen in alle 

beheerplannen voor de Natura 2000–gebieden. Op dit moment wordt het schrijven van de 

beheerplannen hervat. Stilte en donkerte zijn geen expliciete paragrafen in de plannen. Wel wordt 

aandacht besteed aan de behoefte aan stilte en donkerte van de via Natura 2000 beschermde 

vogelsoorten en typische soorten die bij de aangewezen habitattypen horen. De internationale 

regelgeving rond Natura 2000 is leidinggevend aan het beheerplanproces; het interne beleid van de 

Provincie wordt waar nodig meegenomen. 

 

                                                           
2
 Beleid per kernkwaliteit. Kwaliteit Rust. (http://www.provincie.drenthe.nl/kernkwaliteiten/beleid/beleid-per/rust/). 

3
Oerlemans, B. & D. De Kok (2009) Licht op duisternis. Provinciale inventarisatie donkerte. Beschikbaar op 

http://www.ipo.nl/files/3613/5722/9141/licht_op_duisternis_provinciale_inventarisatie_donkerte.pdf.  
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2.2 Perspectief betrokken partijen op het provinciaal beleid 

Verschillende partijen krijgen te maken met het provinciaal beleid: de gemeenten, de terrein 

beherende organisaties en de Natuur- en milieufederatie Drenthe. Omdat de Provincie deze partijen 

wil betrekken bij het ontwikkelen van het beleid is met deze partijen gesproken over het huidige 

beleid. 

Gemeenten 

In de gemeenten die zijn benaderd voor dit onderzoek zijn stilte en donkerte geen thema’s die in 

deze woorden aandacht krijgen. Het beleid voor de aangewezen gebieden staat in het teken van 

natuur en de Natura 2000 beheerplannen. Het beleid is niet specifiek gericht op stilte en donkerte, 

maar stilte en donkerte zijn onderdeel van het beleid. Daarnaast biedt regelgeving als de 

Programmatische Aanpak Stikstof en de Natuurbeschermingswet bescherming in die zin dat er geen 

grote ontwikkelingen mogelijk zijn in de omgeving van de aangewezen gebieden. De stilte en 

donkerte wordt op deze manier met andere instrumenten beschermd dan door middel van het stilte- 

en donkertebeleid van de Provincie Drenthe. Het stilte- en donkertebeleid van de Provincie Drenthe 

heeft in de praktijk geen plaats in beleidsvorming of uitvoering van de gemeente.  

Terrein beherende organisaties 

De terrein beherende organisaties zijn positief over het feit dat er provinciaal beleid is voor stilte en 

donkerte. De aanwijzing van de gebieden als stilte- en donkertegebieden wordt door de terrein 

beherende organisaties als waardevol ervaren. Stilte en donkerte is waardevol voor mensen en 

meerdere terreinbeheerders geven aan dat de status van ‘stiltegebied’ of ‘donkertegebied’ een 

gebied meer uitstraling kan geven. Toch zijn er ook veel verbeterpunten en aandachtspunten 

genoemd met betrekking tot de bescherming van stilte en donkerte. 

Allereerst valt op dat in een aantal gesprekken met terreinbeheerders een kritische noot wordt 

geplaatst over het provinciaal beleid en de aanwijzing van de gebieden als stilte- en 

donkertegebieden. Dit geldt met name voor de gesprekken met terreinbeheerders van de gebieden 

waarin veel hinder wordt ervaren. Men vraagt zich af wat de aanwijzing heeft bijgedragen aan de 

daadwerkelijke verbetering van de stilte en donkerte in deze gebieden. Men maakt graag tijd om 

eens over dit onderwerp te praten omdat het een belangrijk onderwerp is, maar men is afwachtend 

als het gaat om verdere ontwikkelingen door de Provincie. Er is immers al zoveel jaren niets gebeurd, 

zo is de opvatting.   

Verder blijkt uit de gesprekken met de beheerders dat stilte en donkerte geen thema’s zijn die 

prioriteit krijgen in het beheer. De mate waarin stilte en donkerte, of geluid- en lichthinder, aandacht 

krijgen van de terreinbeheerders is verschillend per gebied. In het Fochteloërveen is stilte 

bijvoorbeeld duidelijk onder de aandacht. De reden hiervoor is het feit dat dit gebied te maken heeft 

met veel storende elementen, zoals vliegverkeer en de drukke wegen rondom het gebied. Het gebied 
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blijft geconfronteerd met deze rust verstorende elementen. Toch krijgt het thema stilte op dit 

moment geen prioriteit in het beheer. Dit wordt geïllustreerd in het traject met vliegveld Eelde. De 

overlast van vliegverkeer in het Fochteloërveen is groot, maar omdat het een lang traject is om 

daadwerkelijk afspraken te maken over de geluidshinder haakt Natuurmonumenten hier af.  

In enkele andere gebieden, waar geluid- en lichthinder weinig wordt ervaren, geldt zelfs dat het 

beleid voor stilte en donkerte volledig naar de achtergrond is geraakt. Een oorzaak hiervan is  dat de 

terrein beherende organisaties enkel kijken naar het beheerplan in het kader van Natura 2000. Het 

provinciaal stilte- en donkertebeleid wordt hierin niet genoemd. Daarnaast is het beleid in de 

vergetelheid geraakt. Dit is bijvoorbeeld het geval in het Hijkerveld. Het gebied is jaren geleden al 

aangewezen als stiltegebied, maar hier wordt nu niet meer bij stil gestaan.  

Ook op regionaal niveau krijgen de thema’s geen prioriteit bij de organisaties. Het worden als 

belangrijke onderwerpen gezien, maar andere onderwerpen krijgen in de praktijk meer prioriteit. De 

agenda van de organisaties wordt jaarlijks bepaald en er zijn op dit moment heel veel andere 

onderwerpen waar meer aandacht aan wordt besteed.   

Als laatste verbeterpunt wordt het volgende genoemd. Het wordt als een gemis ervaren dat het feit 

dat een gebied is aangewezen als stilte- en donkertegebied, meestal niet bekend is bij de bezoekers 

van de gebieden. Dit staat niet op de borden en wordt niet als zodanig gebruikt in 

communicatiemiddelen over de gebieden. Als bezoekers bekend zijn met de aanwijzing als stilte- en 

donkertegebied, en weten wat het betekent, kunnen de terreinbeheerders de bezoekers makkelijker 

aanspreken op gedrag dat geluidhinder of lichthinder veroorzaakt. Nu is er geen aandacht voor bij de 

bezoekers en hierdoor ook weinig bij de terreinbeheerders. 

Naast bovenstaande opvattingen over het provinciaal beleid hebben terreinbeheerders ook diverse 

opvattingen over de thema’s stilte en donkerte, die sterk verbonden zijn met het type gebied dat ze 

beheren. Zo hebben beheerders van gebieden die relatief veel licht- en geluidshinder ondervinden 

behoefte aan meer bescherming. Een terreinbeheerder is van mening dat het niet nodig is in elk 

gebied veel activiteiten toe te staan. Er zijn genoeg uitwijkmogelijkheden om activiteiten te 

organiseren naast de beschermde natuurgebieden. In sommige gebieden worden zelfs zoveel 

mogelijk de mensenmassa’s vermeden. Wandelingen zijn dan wel toegestaan, maar voor grotere 

groepen zijn genoeg uitwijkmogelijkheden in de buurt, zo is de opvatting. Een andere 

terreinbeheerder is, daarentegen, van mening dat het bos er ook is voor recreatie. Er kan heel veel in 

het gebied, bijvoorbeeld nachtelijke ATB tochten en vollemaan excursies. Voor deze activiteiten 

worden gebruikersovereenkomsten opgesteld om het natuurgebied te beschermen. Afspraken met 

betrekking tot stilte en donkerte worden niet gemaakt. Men gaat er vanuit dat mensen wel rekening 

houden met stilte en donkerte. Uit de interviews met de terreinbeheerders blijkt aldus dat er 

verschillende behoeften zijn met betrekking tot de ontwikkeling van het stilte- en donkertebeleid. 

Waar de ene beheerder behoefte heeft aan meer aandacht voor deze thema’s, is de andere 

beheerder tevreden met de beperkte aandacht die er nu is.  
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Natuur- en Milieufederatie Drenthe (NMFD) 

De NMFD is het provinciale samenwerkingsverband van natuur- en milieuorganisaties in de Provincie 

Drenthe. De NMFD vertegenwoordigt de organisaties onder andere op het gebied van stilte en 

donkerte. Volgens de terrein beherende organisaties heeft de federatie een brede blik op de gehele 

provincie en kan het deze thema’s beter onder de aandacht brengen dan een terrein beherende 

organisatie alleen. Dit is het principe van ‘schoenmaker blijf bij je leest.’ De NMFD ziet haar rol op 

dezelfde manier: de taak van de NMFD is om vraagstukken te signaleren van onderaf, ook van lokale 

groepen, en deze dan te agenderen bij met name de Provincie. De NMFD heeft dus een belangrijke 

rol in de communicatie tussen de terrein beherende organisaties en de Provincie en bij de aandacht 

die er is voor stilte en donkerte.  

De afstemming tussen de Provincie Drenthe en de NMFD vindt onder andere plaats bij het 

vaststellen van het jaarlijkse werkplan. De NMFD maakt jaarlijks een werkplan in samenwerking met 

de Provincie Drenthe waarin wordt bepaald welke onderwerpen prioriteit krijgen. De NMFD krijgt op 

basis van het werkplan subsidie van de Provincie. De mate waarin de NMFD aandacht heeft voor 

stilte en donkerte is gedeeltelijk afhankelijk van de prioriteit die de Provincie Drenthe stelt aan de 

thema’s. Hoe meer aandacht de Provincie heeft voor de thema’s, hoe meer prioriteit de thema’s 

kunnen krijgen bij de NMFD. Dit is te zien aan het feit dat in 2009, toen de kernkwaliteit Rust werd 

opgenomen in de Omgevingsvisie van de Provincie, de NMFD erg actief werd op het gebied van deze 

thema’s. De afgelopen jaren staan de thema’s bij de NMFD, net als bij de Provincie Drenthe, weer 

lager op de agenda.  

Naast de afstemming met de Provincie, vindt er ook afstemming plaats tussen de natuur- en 

milieuorganisaties en de NMFD. De NMFD kan ook zelf prioriteit geven aan onderwerpen die zij, of 

de organisaties die ze vertegenwoordigt, belangrijk vinden. De NMFD benadrukt dat zij geen 

uitvoeringsorganisatie is van de Provincie Drenthe. De afstemming tussen de NMFD en de natuur- en 

milieuorganisaties vindt maandelijks plaats in een overleg. Tijdens deze overleggen worden 

verschillende ruimtelijke aspecten besproken, meestal in het kader van een aanvraag van 

bijvoorbeeld een evenement in een gebied. Dan worden ook de thema’s stilte en donkerte 

besproken, mits relevant. 

De NMFD speelt een sleutelrol in de communicatie die er nu is op het gebied van stilte en donkerte. 

Tussen de terrein beherende organisaties en de overheid is weinig contact dat specifiek over stilte en 

donkerte gaat. Voorheen heeft dit contact met name plaatsgevonden tussen de Provincie en de 

NMFD als tussenpersoon.  
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2.3 Reflectie op de rol van de Provincie Drenthe 

De Provincie is eerstverantwoordelijke voor het stilte- en donkertebeleid en heeft stilte- en 

donkertegebieden aangewezen en vastgelegd in het provinciaal beleid. Als beheerder van de 

provinciale wegen heeft ze direct invloed op de verlichting van deze wegen en beperkt ze daarmee 

de lichthinder. Daarnaast wil de Provincie in samenwerking met de andere partijen het beleid voor 

de aangewezen gebieden verder ontwikkelen, maar dit vindt nu nog niet plaats. Uit de gesprekken 

die zijn gehouden in het kader van dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat de rol van de 

Provincie op dit moment als onduidelijk en passief wordt ervaren. 

In de huidige situatie bestaat weinig afstemming tussen de verschillende partijen over de specifieke 

thema’s stilte en donkerte. Het contact tussen terrein beherende organisaties en de overheid gaat 

over beheer van de gebieden in het algemeen, op lokaal gebied met de gemeenten en op hoger 

niveau met de Provincie Drenthe.  

De terrein beherende organisaties geven aan dat er op het gebied van afstemming tussen 

gemeenten, beheerders en provincie nog een hoop te winnen is. Als voorbeeld wordt genoemd het 

organiseren van een evenement. Iemand die een evenement wil organiseren moet toestemming 

krijgen van de gemeente en vervolgens toestemming vragen bij de terreinbeheerder. En in sommige 

gevallen moet er dan ook nog toestemming worden gevraagd bij de provincie als bevoegd gezag. Een 

ander probleem is dat het niet duidelijk is aan wie licht- of geluidshinder gemeld kan worden. Dit zijn 

praktische voorbeelden van afstemmingsproblemen en onduidelijkheden in de rolverdeling.  

Voor alle partijen is het belangrijk dat de termen ‘stiltegebied’ en ‘donkertegebied’ concreter worden 

gemaakt. Het blijkt dat communicatie over deze thema’s niet soepel gaat, niet tussen de partijen 

maar ook niet richting de bezoekers van de gebieden. De beschermingsstatus heeft meerwaarde als 

hier duidelijk over gecommuniceerd wordt en de status iets betekent voor het grote publiek. De 

thema’s moeten meer zichtbaar worden. Alleen op die manier kan de status de gebieden meer 

uitstraling geven en zo kan de status zelfs fungeren als kwaliteitsstempel, aldus de 

terreinbeheerders. 

Uit de uitkomsten van de gesprekken blijkt dat de partijen de samenwerking met de Provincie voor 

de bescherming van stilte en donkerte onvoldoende vinden. Het lijkt er echter ook op dat partijen 

het lastig vinden iets te zeggen over hoe de samenwerking er dan wel uit moet zien. Oorzaak 

hiervoor is dat het nu nog te onduidelijk is wie wat precies doet en wat daarin de rol van de Provincie 

is. Daarnaast  is ook onduidelijk hoe partijen elkaar kunnen vinden en of de thema’s op dezelfde 

manier begrepen worden.  
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3 Conclusie en aanbevelingen 

Dit onderzoek begint met de onderzoeksvraag: hoe is het huidige stilte- en donkertebeleid van de 

Provincie Drenthe vormgegeven en hoe kan dit eventueel verder ontwikkeld worden?  

Allereerst is gekeken naar het huidige beleid. Daarna is door middel van een gespreksronde 

geïnventariseerd hoe deze ontwikkeling vanuit het perspectief van de gemeenten, de terrein 

beherende organisaties en de NMFD vorm moet krijgen.  

Uit de gesprekken met de betrokken partijen is gebleken dat de partijen het provinciaal beleid en de 

aanwijzing van stilte- en donkertegebieden waardevol vinden. Daarnaast zijn stilte en donkerte twee 

thema’s die ook gewaardeerd worden door de inwoners van de Provincie Drenthe, te zien aan het 

feit dat het is aangewezen onder de Kernkwaliteit Rust in de Omgevingsvisie.  

Naast de waardering van inwoners en de betrokken partijen voor de thema’s, zijn er in de 

gesprekken ook kritische kanttekeningen geplaatst bij het provinciaal stilte- en donkertebeleid:  

• het beleid is naar de achtergrond verdwenen; 

• het beleid is niet concreet; 

• er is geen sprake van samenwerking tussen de betrokken partijen. 

Bovenstaande kanttekeningen bieden kansen voor verbetering in de verdere ontwikkeling van het 

stilte- en donkertebeleid. In de paragrafen 4.1, 4.2 en 4.3 worden bovenstaande conclusies 

uitgewerkt tot aanbevelingen.  

3.1 Het beleid naar de voorgrond 

Uit de gesprekken komt naar voren dat het stilte- en donkertebeleid voor de aangewezen gebieden 

in de dagelijkse praktijk naar de achtergrond verdwenen is. 

Een manier om het beleid weer onder de aandacht te brengen bij gemeenten en terreinbeheerders, 

is het integreren van het beleid in de natuurbeheerplannen van de Natura-2000 gebieden. Zowel de 

gemeenten als de terrein beherende organisaties geven aan dat deze beheerplannen leidend zijn in 

het beheren van de gebieden. Bescherming van stilte en donkerte als thema kan in deze plannen 

opgenomen worden zodat het geen apart beleid meer is, maar onderdeel van het algemene 

natuurbeleid voor de afzonderlijke gebieden. Omdat de beheerplannen in de komende maanden 

allemaal opnieuw worden vastgesteld, na de invoering van de PAS, wordt aanbevolen om dit punt 

prioriteit te geven zodat de thema’s nog onderdeel uitmaken van de nieuwe beheerplannen. Voor de 

gebieden die wel zijn aangewezen als stilte- en/of donkertegebied maar niet onder de Natura-2000 

gebieden vallen, moet gekeken worden of er een andere manier is om het beleid te integreren met 

het algemene natuurbeleid. Daarnaast wordt aanbevolen intern te onderzoeken in welke 

beleidsprocessen de thema’s nog meer onder de aandacht gebracht moeten worden, bijvoorbeeld in 

de ontwikkeling van de Natuurvisie 2040. 
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Naast het feit dat het beleid naar de achtergrond is verdwenen voor de terreinbeheerders, is het 

beleid ook niet zichtbaar voor de bezoekers van de gebieden. De aanwijzing van de gebieden als 

stilte- en donkertegebieden is meestal niet bekend bij de bezoekers. Dit staat niet op de borden en 

wordt ook niet als zodanig gebruikt in communicatiemiddelen over de gebieden. Als bezoekers 

bekend zijn met de aanwijzing van de gebieden, en weten wat het betekent, kunnen de 

terreinbeheerders de bezoekers makkelijker aanspreken op gedrag dat geluidhinder of lichthinder 

veroorzaakt. Nu wordt dit als gemis ervaren. Aanbevolen wordt om voor elk gebied te bepalen hoe 

de aanwijzing zichtbaar gemaakt kan worden, hetzij met borden, hetzij met communicatie in 

nieuwsbrieven of met behulp van andere communicatiemiddelen. Dit is een praktische aanbeveling 

die relatief veel kan opleveren. Allereerst wordt het beleid hierdoor meer zichtbaar en komt het 

meer op de voorgrond. Daarnaast is het een aanmoediging voor de beleidsmakers en het bevoegd 

gezag om betekenis te geven aan de aanwijzing van stilte- en donkertegebieden. Bijkomend voordeel 

is bovendien dat een nadrukkelijke profilering als stilte- en donkertegebied als een meerwaarde kan 

worden ervaren door de bezoekers.  

Het voorgaande leidt tot de volgende aanbevelingen om het beleid naar de voorgrond te brengen: 

• integreer het beleid in de Natura-2000 beheerplannen; 

• maak stilte- en donkertegebieden zichtbaar in de communicatie naar bezoekers. 

3.2 Concreet beleid 

Uit de gesprekken met de gemeenten en terrein beherende organisaties blijkt dat het huidige beleid 

moeilijk toepasbaar is in de praktijk en dat het niet als concreet wordt ervaren. Dit heeft te maken 

met twee zaken: (1) het feit dat het beleid wordt ervaren als niet meer dan een ‘mooi plan op 

papier’, en (2) het feit dat het beleid op zich niet in alle gebieden voldoet aan de behoeften. 

Beleidscyclus 

Uit het onderzoek blijkt dat men zich afvraagt wat de aanwijzing van de gebieden heeft bijgedragen 

aan de daadwerkelijke verbetering van de stilte en donkerte in deze gebieden. Om in de aangewezen 

gebieden daadwerkelijk verschil te maken is meer nodig dan mooie plannen op papier. In figuur 1 is 

een beleidscyclus weergegeven die kan helpen de juiste stappen te nemen bij de verdere 

ontwikkeling van het beleid.  

De ‘eerste’ stap in de beleidscyclus is bewustwording. Uit het onderzoek blijkt dat de betrokken 

partijen bewust zijn van het feit dat stilte en donkerte twee belangrijke kwaliteiten zijn van 

natuurgebieden. Daarnaast blijkt dat voornamelijk de NMFD actief is op het gebied van 

bewustwording bij de burger. De aanbevelingen uit paragraaf 4.1 leiden tot een grotere 

bewustwording van deze thema’s bij alle partijen. 
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Bewustwording 

Uitvoering 

Monitoring 

Ontwikkeling beleid 

en instrumenten 

Figuur 1 Beleidscyclus (gebaseerd op Oerlemans & De Kok, 2009, Licht op duisternis, provinciale 

inventarisatie donkerte) 

De tweede stap in de beleidscyclus is de ontwikkeling van beleid en instrumenten. Uit het onderzoek 

blijkt dat de Provincie Drenthe haar focus heeft gelegd op het verder ontwikkelen van het beleid. Het 

beleid moet ook ondersteund worden door instrumenten waarmee de stilte en donkerte worden 

beschermd. Dit zou kunnen in het kader van toezicht en vergunningverlening. Aanbevolen wordt om 

te onderzoeken of en op welke manier hier nu rekening mee wordt gehouden bij toezicht en 

vergunningverlening en hoe de Provincie Drenthe dit verder zou kunnen stimuleren en ontwikkelen. 

Instrumenten kunnen ervoor zorgen dat het beleid in de praktijk wordt gebracht. Dit is de derde stap 

in de beleidscyclus.  

Ten aanzien van de monitoring, als volgende stap in de beleidscyclus, moet de Provincie Drenthe de 

stilte en donkerte in kaart brengen en een plan maken om dit met regelmaat te monitoren.  

Voor de Provincie is in het verleden een onderzoek naar stilte uitgevoerd en is een donkertekaart 

ontwikkeld. Het onderzoek naar stilte is uitgevoerd op initiatief van de Natuur- en Milieufederatie en 

is op basis van beleving van vrijwilligers.
4
 De donkertekaart (2005) is de ‘lichtbronnenkaart Drenthe’ 

en is op dezelfde manier tot stand gekomen als de stiltekaart.
5
  De kaarten zijn gemaakt op basis van 

de verzamelde informatie van de vrijwilligers en is niet in alle gebieden volledig en representatief. 

Omdat de bestaande kaarten verouderd zijn en niet voor alle gebieden representatief, wordt 

aanbevolen om de stilte en donkerte opnieuw in kaart te brengen en om dit met regelmaat te 

                                                           
4
 Natuur- en milieufederatie Drenthe (2009) Het oor te luisteren gelegd in stiltegebieden. Beschikbaar op: 

http://www.nmfdrenthe.nl/friksbeheer/wp-content/uploads/2013/08/pbz-100421-Resultaten-Stilte-

onderzoek-Drenthe2009_DEFINITIEF_-dgho.pdf.  

5
 Natuur- en milieufederatie Drenthe (2005) Lichtbronnenkaart Drenthe. Beschikbaar op: 

http://www.nmfdrenthe.nl/friksbeheer/wp-content/uploads/2013/08/lichtbronnenkaart-drenthe.pdf.  
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monitoren. Zonder een goed monitoringsinstrument kunnen de resultaten van beleid niet gemeten 

worden. Zonder monitoring kan de nieuwe cyclus van “bewustwording – ontwikkelen van 

beleid/instrumenten – uitvoering” wel worden ingezet, maar blijft het onduidelijk en niet te 

voorspellen wat het effect is van het beleid. Bij de nieuw te ontwikkelen stilte- en donkertekaart 

dient er dan ook aandacht te zijn voor een goede monitoringssystematiek. 

Gebiedsdifferentiatie in beleid 

Naast het doorlopen van de stappen in de beleidscyclus biedt het concreter maken van het beleid 

zelf ook kansen voor verbetering. Volgend jaar (2016) wordt gestart met het nader invullen van de 

geactualiseerde Provinciale Omgevingsvisie 2014. Dit biedt kansen om het beleid voor stilte en 

donkerte uit te werken en een integrale plaats te geven in het provinciale beleid.  

Uit de gesprekken met de terreinbeheerders blijkt dat elk zijn eigen opvattingen heeft over de 

ontwikkelruimte en de benodigde bescherming van de aangewezen natuurgebieden. Het ene gebied 

is robuust op het gebied van stilte en donkerte en heeft meer ontwikkelruimte. Het andere gebied is 

kwetsbaar en heeft meer bescherming en aandacht nodig op het gebied van stilte en donkerte.  

De Provincie Drenthe had al als wens het beleid passend te maken voor de zeer diverse gebieden. Uit 

de praktijk blijkt dat gebiedsdifferentiatie in beleid inderdaad aansluit op de behoeften. De 

kwetsbare gebieden kunnen prioriteit krijgen op het gebied van bescherming. De robuuste gebieden 

kunnen meer ruimte krijgen voor beleving door bezoekers, bijvoorbeeld door het organiseren van 

activiteiten.  

De gesprekken die zijn gevoerd in het kader van dit onderzoek geven inzicht in welke gebieden 

relatief veel licht- en geluidshinder ondervinden en welke gebieden hier relatief weinig last van 

hebben. Aanbevolen wordt om een beoordelingssystematiek te ontwikkelen waarin kenmerken van 

de gebieden, zoals grootte en mate van begroeiing, worden beoordeeld. De combinatie van de 

gesprekken en deze systematiek kan een goed beeld geven van welke gebieden prioriteit moeten 

krijgen in het ontwikkelen van beleid en welke gebieden (nog) niet. 

Het voorgaande, het bespreken van de beleidscyclus en gebiedsdifferentiatie, leidt tot de volgende 

aanbevelingen om het beleid concreet te maken: 

• doe onderzoek naar aandacht voor stilte en donkerte in vergunningverlening en toezicht; 

• ontwikkel een monitoringssystematiek en voer dit uit; 

• ontwikkel een beoordelingssystematiek om de kwetsbaarheid van de gebieden te bepalen; 

• pas gebiedsdifferentiatie toe in het beleid. 
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3.3 Samenwerken  

In de gesprekken is door verschillende partijen aan de orde gesteld dat er verbeterpunten zijn in de 

samenwerking tussen de betrokken partijen en de Provincie Drenthe. Het gaat hier dan met name 

om de rolverdeling en de communicatie. Het is in de huidige situatie onduidelijk wie wat precies 

doet, hoe de partijen elkaar kunnen vinden en of de thema’s door alle partijen op dezelfde manier 

begrepen worden. 

Ten aanzien van de rolverdeling, wie doet wat, is in de gesprekken met de betrokken organisaties 

niet naar voren gekomen hoe dit er in de toekomst uit zou kunnen zien. De Provincie Drenthe heeft 

in haar beleid aangegeven voor zichzelf een rol als adaptieve netwerkorganisatie te zien: een 

organisatie die initiatief neemt, verbindt, stimuleert en regisseert. De Provincie heeft als 

netwerkorganisator de taak de partijen bij elkaar te brengen en aan te sturen. Omdat de NMFD een 

sleutelrol heeft in de huidige situatie, tussen de terrein beherende organisaties en de Provincie, 

wordt aanbevolen samen met de NMFD verder na te denken over de rolverdeling. Dit kan op een 

praktische manier, bijvoorbeeld door een probleem aan te pakken waar men in de huidige situatie 

tegen aan loopt. Een voorbeeld hiervan is de afstemming tussen partijen bij een evenementen 

aanvraag: hoe zorgen we ervoor dat een evenementenvergunning aanvraag efficiënt en samen wordt 

behandeld? Nadenken over de rolverdeling kan daarnaast ook op een abstracte manier: wat is ieders 

verantwoordelijkheid en belang en welke rol past daarbij? 

Naast de rolverdeling is de communicatie tussen de partijen  ook een duidelijk verbeterpunt. 

Aanbevolen wordt om de Provincie (voorlopig) het aanspreekpunt te laten zijn voor de thema’s stilte 

en donkerte, in elk geval tot de rolverdeling duidelijk is vastgesteld. Feitelijk is de Provincie nu ook de 

eerstverantwoordelijke voor deze thema’s, maar dit is niet bij alle partijen bekend. Door de Provincie 

als aanspreekpunt te profileren, weten de partijen bij wie ze terecht kunnen voor onduidelijkheden, 

vragen en ideeën. De Provincie profiteert hiervan doordat ze weet wat er speelt bij de betrokken 

partijen.  

Het voorgaande leidt tot de volgende aanbevelingen om de samenwerking te versterken: 

• profileer de Provincie als aanspreekpunt; 

• geef de rol als adaptieve netwerkorganisatie invulling door actief als verbinder op te treden 

en gezamenlijk met de NMFD over rolverdeling na te denken.  
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Bijlage 1: Kaart Kernkwaliteit Rust 
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Bijlage 2: Gebiedsbeschrijvingen 

Elk aangewezen gebied heeft op het gebied van stilte en donkerte verschillende eigenschappen, 

ontwikkelruimte en behoefte aan bescherming. In deze bijlage wordt een aantal aangewezen 

gebieden beschreven vanuit stilte en donkerte om een beeld te krijgen van de knelpunten en kansen 

van deze gebieden. 

Hijkerveld – aangewezen als stiltegebied  

Het Hijkerveld heeft een open landschap met aan de randen wat bos. Er is een onbemand 

bezoekerscentrum en de schaapherder heeft er zijn kantoor. Het is qua recreatie een drukbezocht 

gebied. In het oosten loopt één fietspad door het gebied, verder een aantal wandelpaden. 

Het bos aan de randen dient als buffer tegen geluid. Toch is het in het Hijkerveld niet altijd stil. 

Afhankelijk van de windrichting is de A28 en de TT baan, en soms het spoor, te horen in het 

Hijkerveld. Ook de schietbaan in Witten is te horen als je hierop let. Rond het gebied is verder 

voornamelijk landbouw en weinig bebouwing.  

Fochteloërveen – aangewezen als stilte- en donkertegebied 

Het Fochteloërveen is een belangrijk gebied voor Natuurmonumenten. Het gebied is vooral bedoeld 

voor rustzoekers en natuur. Er zijn drie onverlichte fietspaden (waarvan twee langs de randen 

gelegen zijn) en een wandelpad. Het gebied is bijna volledig omringd door bosranden. Aan de Friese 

kant zijn ook bosranden in ontwikkeling.  

De bosranden vormen een natuurlijke barrière voor geluid en licht. Hoewel het gebied is aangewezen 

als stiltegebied ligt dit in de praktijk wel anders. Er zijn zeer veel storende elementen.  

De grootste ergernis is het vliegverkeer. Er vliegen veel vliegtuigen over het gebied. Vaak zijn dit 

lesvliegtuigen die veel lawaai maken, bijvoorbeeld als een noodstop wordt geoefend. Soms vliegen er 

ook helikopters of militaire vliegtuigen over. Een andere licht- en geluidsbron is de Fochteloërveen, 

de weg aan de rand van het gebied in Friesland. Deze weg wordt veel gebruikt door sluipverkeer, 

toeristen en motoren. Wat Natuurmonumenten betreft, mag deze weg alleen open voor wandelaars. 

Hier is contact over met de gemeente, maar de weg is net geasfalteerd. Twee andere storende 

elementen in het gebied zijn de voormalige gevangenis die midden in het gebied is gelegen en 

motorcross. 

Dwingelderveld – aangewezen als stilte- en donkertegebied 

In het gebied is weinig bewoning. Er zijn een aantal fietspaden en zandwegen ten behoeve van het 

beheer van het gebied. Ook is er een zandweg welke het gebied doorkruist. Voorheen was dit een 

doorgaande, geasfalteerde weg, maar nu is dit een zandweg die alleen toegankelijk is voor 

gemotoriseerd verkeer met een ontheffing van de gemeente. Verder is het bedrijf Astron gevestigd 

in het gebied. Rond Astron ligt een storingsvrije zone.  

Er zijn een aantal campings gelegen aan de randen van het gebied. Verder liggen rondom het gebied 

een paar kleine kernen. Ten oosten van het Dwingelderveld ligt de A28. De A28 is te horen in het 
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gebied, met name met oostenwind. De N855 doorkruist het gebied gedeeltelijk. Dit is een relatief 

drukke weg.  

Vanuit het open veld zijn lichtbronnen te zien, zoals lichtbronnen afkomstig van de dorpen rondom 

het gebied. Verder zijn er geen lichtbronnen in het gebied zelf en is het er over het algemeen relatief 

donker.  

Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer hebben verschillend beleid over de toegankelijkheid van 

het gebied na zonsondergang. Het beleid van Natuurmonumenten is dat het verboden is om tussen 

zonsondergang en zonsopgang in het gebied te zijn. Het beleid van Staatsbosbeheer is dat het gebied 

24 uur per dag toegankelijk moet zijn, waardoor het bijvoorbeeld lastig is iets te doen aan nachtelijke 

tochten met mountainbikes. Deze tochten komen overigens niet vaak voor. 

Drents-Friese Wold – aangewezen als stilte- en donkertegebied 

Het Drents-Friese Wold is een relatief groot bosgebied. Het grootste deel van het gebied is gelegen in 

de Provincie Drenthe, een klein gedeelte is gelegen in de Provincie Friesland.  Met name de wegen 

die aan de randen van het gebied liggen of door het gebied lopen zijn storend wat betreft geluid, 

bijvoorbeeld de Oude Willemsweg. Aan de rand van de gebieden zijn ook  recreatieparken te vinden, 

maar hier ondervindt het gebied geen last van. Omdat het gebied vooral uit bos bestaat, is er weinig 

sprake van lichthinder. 

Elperstroom – aangewezen als stilte en donkertegebied 

De Elperstroom grenst aan wegen en landbouwgebieden. Direct aan de grens worden bijvoorbeeld 

lelies verbouwd. Verder is de Sterrenwacht gevestigd in het gebied. 

De landbouwgebieden veroorzaken geluidhinder in de Elperstroom. De Elperstroom is de afgelopen 

jaren wel steeds stiller geworden. Er zijn geen mountainbike- of nordic walking routes. Rond de 

Sterrenwacht geldt een storingsvrije zone waar geen auto’s mogen rijden. In de kern van het gebied 

loopt geen spoor of weg (één weg is een aantal jaren geleden afgesloten). Daarnaast is 

Staatsbosbeheer bezig met het verplaatsen van de parkeerplaatsen naar de randen van het gebied. 

De wegen aan de randen van het gebied (A28, spoor, en N-wegen) veroorzaken weinig tot geen 

geluid in het gebied. De N374 loopt dwars door het gebied en is vrij druk. Om het geluid hiervan af te 

laten nemen, wordt een snelheidsverlaging voorgesteld van 80 km/u naar 60 km/u. Een ander 

storend element zijn de helikopters die vaak over het gebied vliegen. Wat donkerte betreft zijn alleen 

het dorp Elp en het benzinestation te zien door verlichting.  

Bargerveen – aangewezen als stilte- en donkertegebied 

Het Bargerveen is een gebied met een open landschap. Aan de randen van het gebied ligt met name 

landbouwgrond. Het dorp Weiteveen ligt gedeeltelijk binnen de randen van het gebied. 

Volgens de heer Mensen is het Bargerveen stil voor zover dat in de hand ligt van Staatsbosbeheer. 

Verder is er veel invloed van buitenaf wat betreft stilte en donkerte. Geluid in het gebied wordt 

bijvoorbeeld veroorzaakt door windmolens in Duitsland, de Steemansstraat, de A37, landbouw, het 
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dorp Weiteveen en motorcross. Omdat het Bargerveen een open landschap is, draagt het geluid ver 

het gebied in. De mate van geluidhinder is wel afhankelijk van de windrichting. 

Er zijn lichten te zien vanuit het gebied, zoals de lampen op de windmolens en straatverlichting en 

lichtkoepels van de kassen en Emmen. Maar de overlast van licht valt over het algemeen mee.  

Op dit moment worden rond het Bargerveen bufferzones gecreëerd waarin recreatie een plaats kan 

krijgen. De bufferzones worden gecreëerd om zo een buffer  te realiseren tussen de landbouw en het 

natuurgebied. Dit heeft met name tot doel het waterpeil in het Bargerveen hoog genoeg te houden 

zodat het veen niet gaat uitdrogen. De bufferzones worden formeel geen onderdeel van het Natura 

2000 gebied. De verwachting is dat er in de toekomst meer recreatie gaat plaatsvinden, bijvoorbeeld 

door de bouw van de nieuwe schaapskooi in één van de bufferzones.  

Verder zijn in het gebied rondom het Bargerveen geen grote ontwikkelingen gepland. Het enige wat 

nu in de omgeving te vinden is, zijn drie dorpen en landbouw. Daarnaast is er een 

ontwikkelingsmogelijkheid voor een Wildlife resort op de gronden van Griendtsveen. Dit is al 

vastgelegd in het bestemmingsplan, maar is nog niet gerealiseerd. 
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Bijlage 3: Suggesties 

Onderstaande suggesties zijn naar voren gekomen uit de gespreksronde. Omdat de suggesties niet 

passen bij de inhoud van het onderzoek, maar wel waardevol zijn voor de verbetering van stilte en 

donkerte in de gebieden zijn ze opgenomen in deze bijlage.  

1: In Friesland bestaat een gedragscode, in elk geval voor de luchtballonnenrecreatie, waarin een 

kaart is gemaakt met gebieden die liever vermeden dienen te worden, onder andere stiltegebieden.  

2: Schouwt het waterschap sloten met helikopters? Dit zou niet moeten kunnen in de buurt van 

Natura 2000 gebieden. 

3: Gemeente Westerveld heeft gewone straatverlichting vervangen door groene led lampen. Dit 

maakt heel veel verschil, kan dit niet groots worden uitgebreid (rekening houdend met veiligheid 

uiteraard)? 

4: Kan er niet wat gedaan worden aan de reclameverlichting aan de A28, bijvoorbeeld het Casino bij 

Beilen? 

5: Er staan geen borden om aan te geven dat het een stiltegebied is. Hierdoor is het lastig/niet 

mogelijk mensen hierop aan te spreken.  
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Bijlage 4: Lijst met contactpersonen 

 

• De heer E. (Erik) Bethlehem, Natuurmonumenten 

 

• De heer T. (Teddy) Bezuijen, Stichting Drents Landschap 

 

• De heer P. (Pim) Brocades, Natuur & Milieufederatie Drenthe 

 

• De heer H. (Hans) Dekker, Provincie Drenthe 

 

• De heer F. (Frank) Hart, Natuur & Milieufederatie Drenthe 

 

• De heer M. (Michiel) de Heer, Gemeente Midden-Drenthe 

 

• De heer A. (Albert) Henckel, Staatsbosbeheer 

 

• De heer C. (Corné) Joziasse, Staatsbosbeheer 

 

• De heer J. (Jos) Mensen, Staatsbosbeheer 

 

• De heer G. (Gerrit) Piek, Provincie Drenthe 

 

• De heer R. (Ronald) Popken, Natuurmonumenten 

 

• De heer M. (Martin) Snip, Natuurmonumenten 

 

• De heer E. (Evert) Thomas, Staatsbosbeheer 

 

• Mevrouw H. (Henriëtte) Vrieling, Gemeente Emmen 

 

 

 



 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Drenthe   

De heer J. Tichelaar 
Postbus 122 
9400 AC Assen 
 
Assen, 03-08-2015 
 
Betreft: vragen ex artikel 41 RvO over beleid stiltegebieden 
 
Geachte heer Tichelaar, 
 
In het dagblad Trouw van donderdag 30 juli jl. is in een tweetal artikelen, gevolgd door een  
redactioneel commentaar op zaterdag 1 augustus, aandacht geschonken aan het stiltebeleid van 
de provincie Drenthe. Aanleiding vormde de wens van de Drentse Natuur- en Milieufederatie dat 
de provincie meer werk maakt van het beleid rond stiltegebieden. Er zijn inmiddels elf 
stiltegebieden aangewezen. “Maar meer dan de gebieden aanwijzen heeft de provincie in die 
twintig jaar niet gedaan”  zegt het NMF. Ook in een recente beleidsanalyse, in opdracht van de 
provincie verricht, wordt volgens het artikel in trouw de rol van Drenthe onduidelijk en passief 
genoemd.   
Het beleid wordt gekwalificeerd als “verdwenen naar de achtergrond” en “niet concreet”. 
En er zou geen samenwerking zijn tussen betrokken partijen.  
De kritiek spitst zich met name toe op het handhaven c.q. beschermen van de stilte.  
Te weinig zou aan bezoekers aan het begin van het  betreden van een stiltegebied worden 
duidelijk gemaakt dat het hier gaat om een stiltegebied en wat dat betekent. Ook zou het niet 
gelukt zijn om afspraken te maken over vermindering van geluidshinder van zowel weg- als 
vliegverkeer. Als voorbeeld wordt genoemd de geluidshinder uit Eelde en bij het hoogveengebied 
Fochtelërveen. 
In een reactie op de uitkomsten van de genoemde beleidsanalyse heeft u als provincie 
aangegeven dat het rapport nog moet worden bestudeerd. 
SP maakt  zich zorgen, zeker in een provincie die rust als een van haar kernwaarden benoemt. 
“De provincie moet voorkomen dat de stilte hierover oorverdovend wordt.”  
 
Daarom de volgende vragen: 

1. Heeft u kennis genomen van de publicaties in Trouw? 
2. Wat was voor u de aanleiding om opdracht te geven voor het maken van een 

            beleidsanalyse?  
3. Bent u verrast door de kwalificaties van uw rol als “onduidelijk” en “passief” ? 
4. Heeft u eerder signalen en klachten ontvangen van onvrede over uw beleid in deze? 
5. Zo ja, welke stappen heeft u toen ondernomen? 
6. Volgens een in Trouw geciteerde boswachter weten recreanten helemaal niet dat ze zich 

in een stiltegebied bevinden. Bij welke stiltegebieden staat een bord dat de recreanten 
duidelijk maakt dat ze zich in een stiltegebied bevinden? 

7. Wat bedoelt u met “moderniseren” van uw beleid? U noemt in een reactie aan Trouw de 
uitkomsten van de beleidsanalyse een belangrijke bouwsteen daarvoor. 

8. Wanneer kunnen wij als Staten van u inzage krijgen in de beleidsanalyse en uw reactie 
c.q. voorstellen op de daarin genoemde uitkomsten? 

 
Namens de fractie van de SP 
 
 
 
Louise Smits    




