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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 
 

Wie zich door Midden-Delfland beweegt, merkt onmiddellijk de rust op in 

dit groene gebied. Midden in de Randstad vormt Midden-Delfland met haar 

historische kernen en karakteristieke landelijke omgeving een welkome 

afwisseling op omliggende verstedelijkte gebieden. Deze bijzondere 

karakteristieken leverden Midden-Delfland als eerste gemeente in 

Nederland het Cittaslow keurmerk op en zijn belangrijk voor de beleving 

van het gebied, zowel voor recreanten als inwoners.  

De stiltegebieden in Midden-Delfland zijn bij uitstek die gebieden waar 

mensen de rust en landelijke waarden kunnen beleven: als een gebied stil 

is worden ook de aanwezige landschappelijke, cultuurhistorische en 

natuurwaarden hoger gewaardeerd. Deze kwaliteiten versterken elkaar. 

Het behouden en versterken van stilte, landschap, cultuurhistorie en 

natuur kunnen dan ook niet los van elkaar gezien worden.  

De stilte in Midden-Delfland lijkt door verschillende oorzaken echter onder 

druk te staan. Het voornaamste aandachtspunt is dat de stilte in Midden-

Delfland bedreigd wordt door (uitbreiding van) de aanwezige grote 

infrastructuur. Het college van gemeente Midden-Delfland wil daarom 

onderzoeken of een integraal gemeentelijk stiltebeleid een oplossing kan 

bieden voor de geconstateerde ontwikkelingen en hoe de gemeenschap 

van Midden-Delfland stilte en geluid in de regio ervaart. 

 

1.2   Beleid in Midden-Delfland 
 

Omdat stilte van wezenlijk belang is voor het welzijn van mensen, wordt 

stilte in beleid en wet- en regelgeving op verschillende manieren en op 

verschillende niveaus geborgd.  

Europees beleid 

Zo is Europees beleid gericht op de vermindering van het 

omgevingslawaai. Ook wil de EU dat beoordelingsmethoden 

geharmoniseerd zijn en verkregen informatie door middel van geluid-

belastingkaarten openbaar wordt gemaakt. Op basis van deze kaart 

moeten gemeenten vervolgens geluidsactieplannen opstellen. De 

gemeente Midden-Delfland heeft haar geluidbelastingkaart onlangs 

geüpdatet en in de loop van 2018 wordt het actieplan geactualiseerd. 

Nationaal 

De Nederlandse Overheid heeft in 1979 de Wet Geluidhinder ingesteld. De 

richtlijnen in deze wet volgen de Europese richtlijnen zoals hierboven 

beschreven. Met de Handreiking Omgevingslawaai uit 2011 geeft het 

Ministerie van I&M een handreiking naar overheden die met de hierboven 

genoemde Europese richtlijnen te maken hebben. 

Provinciaal 

Provincies kunnen stiltegebieden aanwijzen en beschermen op grond van 

de Wet milieubeheer of de Wet geluidhinder. Een stiltegebied is een 

milieubeschermingsgebied waarin de geluiden van flora 

en fauna overheersen. Het woord 'stilte' betekent niet dat er geen geluid in 

het gebied waarneembaar is, maar staat voor de afwezigheid van 

storende, voor de omgeving vreemde geluiden.  

De provincie Zuid-Holland heeft binnen de provincie een aantal 

stiltegebieden aangewezen. Deze provinciale stiltegebieden moeten 

bewoners van Zuid-Holland de mogelijkheid geven om te verblijven in rust 

en ruimte. Het doel van het stiltebeleid is bovenal dat mensen er mede 

vanwege de relatieve rust  komen recreëren. 

Binnen de gemeente Midden-Delfland is een vijftal stiltegebieden 

aangewezen, met in totaal een areaal van circa 3150 hectare. De provincie 

heeft deze gebieden aangewezen als stiltegebieden omdat Midden-

Delfland het laatste nog open weidegebied tussen Den Haag, Rotterdam, 
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Delft, Schiedam, Vlaardingen en de assen van het Westland en Pijnacker-

Nootdorp is. De eigenaren van deze gebieden zijn Natuurmonumenten en 

agrariërs van de verschillende landbouwgronden binnen de grenzen van 

de stiltegebieden. Binnen de stiltegebieden is een geluidsgrens van 40 

decibel geldig, enige uitzonderingen daargelaten. Daarnaast gelden er de 

volgende regels: 

• Gemotoriseerde (niet elektrische) toertochten zijn niet toegestaan; 

• Grootschalige evenementen – met omroepinstallaties, sirenes, 

muziekinstrumenten, etc. zijn niet toegestaan; 

• Restrictie voor de snelheid van motorboten; 

• Verbod op modelvliegtuigen, -boten en -auto’s. 

 

Om de stiltegebieden te beschermen en de kwaliteit te waarborgen, heeft 

de provincie een koppeling gelegd met andere beleidsvelden, zoals natuur, 

landschap en water. Er wordt echter niet actief gehandhaafd op stilte door 

de provincie Zuid-Holland en de DCMR Milieudienst Rijnmond. Alleen als 

zich klachten voordoen neemt de DCMR polshoogte.  

In 2011 heeft het IPO het rapport “Een luisterend oor voor de stilte” 

opgesteld, waarin de organisatie onder andere het advies geeft aan 

gemeenten dat zij de bestemmingsplannen in stiltegebieden afstemmen op 

de provinciale regels voor stiltegebieden, waardoor het behoud van stilte 

beter geborgd is. Provinciale overheden kunnen zich juist goed richten op 

langdurige potentiële verstoringen, zoals de aanleg van nieuwe wegen, 

spoorlijnen of vliegvelden. 

Gemeentelijk beleid 

De gemeente Midden-Delfland heeft in haar Algemene plaatselijke 

verordening de standaard bepalingen staan met betrekking tot 

geluidhinder. Het gaat hier om de maximale toegestane geluidnormen door 

evenementen, versterkte muziek, klokgeluid van kerken, crossterreinen, 

festiviteiten, etc. De APV beschrijft wat de maximale toegestane 

geluidsnormen zijn, eventueel gedifferentieerd naar tijd.  

Er wordt door de gemeente Midden-Delfland gehandhaafd op de APV, 

zeker wanneer er klachten binnenkomen. Het lastige is echter dat de 

klachten veelal betrekking hebben op de persoonlijke beleving van het 

geluid, en niet altijd de geluidsnorm overschrijden.  

 

1.3  Wat is stilte? 
 

Geluid wordt uitgedrukt in decibellen en dit vormt vrijwel altijd het 

uitgangspunt voor beleid met betrekking tot geluid, maar de ervaring van 

stilte is persoonlijk en daardoor moeilijker te vatten. Ook handelingen die 

een persoon uitvoert op het moment dat stilte wordt ervaren, heeft invloed 

op de waardering van stilte. Bij wandelen valt geluid bijvoorbeeld eerder op 

dan bij fietsen. Ook de plaats waar mensen zich bevinden heeft invloed op 

de beleving. Op plaatsen waar het stil hoort te zijn (zoals stiltecoupes in de 

trein en stiltegebieden in het landschap) is geluid hinderlijker dan daar 

waar omgevingslawaai is. 

Daarnaast is de aard van geluid van grote invloed. Het gaat om de 

ervaring die geassocieerd wordt met het aanwezige geluid. Zo wordt het 

geluid van de ruisende zee niet als hinderlijk ervaren, terwijl een drukke 

snelweg dat wel wordt. Zelfs al bereiken ze hetzelfde aantal decibel. 

Weg- en vliegverkeer zijn de hoofdoorzaken van geluidshinder. Zeker met 

de invoering van een maximumsnelheid van 120 naar 130 km/u op 

sommige snelwegen, zijn er steeds meer klachten over geluidshinder van 

snelwegen. In stiltegebieden zorgt de toenemende populariteit van 

motorrijden voor geluidsoverlast. 

Kortom, voor een goede afweging van nut en noodzaak voor gemeentelijk 

stiltebeleid is het van belang om ook de subjectievere aspecten van de 

beleving van stilte mee te wegen.  
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2 Opzet van de raadpleging 
 

2.1 Online enquête met kaartfunctionaliteit 
 

De opzet van de raadpleging is om de mening van bewoners, 

ondernemers uit en bezoekers aan Midden-Delfland te horen over de 

beleving van stilte en geluidsoverlast in de gemeente. De raadpleging is 

niet bindend en heeft dus niet de status van een referendum. De 

raadpleging is vooral bedoeld om een beeld te krijgen van de mening van 

de gebruikers in het gebied, omdat de beleving van stilte een sterk 

subjectief karakter heeft. De uitkomst van de raadpleging helpt de 

gemeente bij de keuze en richting van een eventuele uitwerking van beleid 

met betrekking tot stilte. 

De beleving van stilte is niet alleen subjectief, maar ook locatieafhankelijk. 

Leidend principe in de raadpleging is geweest om niet uitsluitend met 

stellingen te werken, maar ook de locatieafhankelijke beleving van stilte 

vast te leggen. Om deze reden zijn de respondenten niet alleen gevraagd 

stellingen in te vullen, maar ook op een kaart aan te geven in waar men 

het echt stil vindt, waar het stiller zou kunnen en waar geluidsoverlast 

wordt ervaren. 

De raadpleging is online uitgevoerd via een digitale enquêtetool met  

kaartfunctionaliteit. De enquête werd ontsloten via de gemeentelijke 

webpagina www.middendelfland.nl/stilte. Dankzij de inzet van een digitale 

tool kan op een simpele en doeltreffende wijze worden gecommuniceerd 

met de omgeving en wordt makkelijker en sneller een grotere doelgroep 

bereikt. Over Morgen heeft voor het lanceren van de digitale enquête 

samengewerkt met Maptionnaire. 

De raadpleging is via www.middendelfland.nl/stilte zes  weken 

opengesteld van 23 september tot en met 3 november 2017. Voor de 

inwoners zonder computer was een hardcopy-variant van de raadpleging 

beschikbaar tijdens de Dag van het Polderlandschap op 23 september. 

Hiervan is slechts zeer beperkt gebruik gemaakt. 

2.2 Opbouw enquête 
 

De enquête is opgebouwd aan de hand van drie doelgroepen: bewoners, 

ondernemers en bezoekers. Het is immers aannemelijk dat zij stilte op een 

andere manier ervaren: als bewoner heb je wellicht last van de buren, als 

bezoeker kom je misschien enkel voor de rust en als ondernemer ben je 

misschien gebaat bij stilte, of juist bij de mogelijkheid om geluid te maken. 

Bij de start van de enquête werd gevraagd tot welk van de drie 

doelgroepen de respondent zichzelf rekent, om vervolgens de 

bijbehorende stellingen en inhoudelijke vragen voor te leggen.  

 

2.3 Werving respondenten 
 

Om aandacht te krijgen voor de raadpleging 

en mensen te verleiden om het platform te 

bezoeken, is er een campagne ontwikkeld. 

De campagne is zowel online als offline 

uitgerold: 

• informatiestand tijdens de Dag van het 

Polderlandschap op 23 september; 

• posters;  

• persberichten; 

• nieuwsbericht in lokale/regionale media; 

• vermelding op de gemeentelijke website; 

• vermelding op de partnerwebsites (o.a. 

sportverenigingen); 

• social media van zowel de gemeente als 

betrokken organisaties; 

digitale nieuwsbrief/mailing met 

aankondiging enquête aan leden van 

inzet van ambassadeurs / supporters van 

Cittaslow. 

http://www.middendelfland.nl/stilte
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3 Resultaten van de raadpleging 

3.1 Algemene statistieken 
 

Er zijn in totaal 1.124 respondenten. Bijna 90% hiervan is bewoner van 

Midden-Delfland, 3% geeft aan ondernemer te zijn en ruim 7% van de 

respondenten is bezoeker. 

Ongeveer 14% van de enquêtes is niet volledig ingevuld. Per variabele 

(vraag of stelling) zijn de missing values (ontbrekende gegevens) in de 

analyse steeds buiten beschouwing gelaten.  

Leeftijd 

Alle respondenten is gevraagd naar hun leeftijd. De leeftijdsopbouw van de 

gehele groep respondenten ziet er als volgt uit: 

 

Opvallend is dat zowel jong als oud de enquête heeft ingevuld, met een 

maximum van 92 jaar. Dit helpt in de representativiteit van de uitkomsten 

van de enquête: hoe beter de spreiding, hoe groter de kans dat de 

resultaten een goede weergave vormen van de mening van alle bewoners 

van Midden-Delfland. 

 

Aantal jaren woonachtig in Midden-Delfland 

De bewoners van Midden-Delfland zijn gevraagd aan te geven hoe lang zij 

al in Midden-Delfland woonachtig zijn. Ook bij deze vraag is eenzelfde 

spreiding te zien als bij de vraag met betrekking tot leeftijd. Zowel ‘nieuwe’ 

Midden-Delflanders als de bewoners die al lang in Midden-Delfland wonen 

hebben de enquête ingevuld. 

 

Herkomst respondenten 

Daarnaast zijn de respondenten gevraagd om aan te geven wat hun 

zescijferige postcode is, waardoor onderscheid op straatniveau mogelijk is. 

Op basis hiervan is te herleiden waar de respondenten van de enquête 

wonen of hun onderneming te vinden is. Bij deze vraag is in de analyse 

een uitsplitsing gemaakt naar bewoners, bezoekers en ondernemers.   

Zowel bewoners uit de kernen als het buitengebied hebben de enquête 

ingevuld, terwijl de kernen (vanzelfsprekend) oververtegenwoordigd zijn. 

De bezoekers vinden hun herkomst langs de gemeentegrenzen van 

Midden-Delfland, richting alle windstreken. De ondernemers komen zowel 

uit de kernen als het landelijk gebied. 
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3.2 Mening respondenten 
 

Het overgrote deel van de respondenten betreft bewoners: 88%. Vooraf 

was al de verwachting dat het aantal respondenten dat als bezoekers de 

enquête zou invullen, gering zou zijn (8%). Deze doelgroep is immers 

lastiger te bereiken dat de bewoners. Daarnaast is er bij bewoners een 

duidelijkere reden om de enquête in te vullen: het gaat bij hen immers om 

de directe leefomgeving. Bij bezoekers is die urgentie lager. Het aantal 

ondernemers dat de enquête heeft ingevuld is nog lager, namelijk 4%. 

Uiteraard zijn er nou eenmaal meer bewoners dan ondernemers gevestigd 

in Midden-Delfland, wat dit lage aantal deels kan verklaren. Daarnaast is 

het goed mogelijk dat ondernemers tevens woonachtig zijn in Midden-

Delfland en er de voorkeur aan hebben gegeven de enquête als bewoner 

in te vullen.  

Bij de vragen waarbij mensen op een kaart konden aangeven waar het 

echt stil is, waar het stiller kan zijn, waar geluidsoverlast wordt ervaren en 

waar het altijd stil zou moeten zijn, bleken bewoners, ondernemers en 

bezoekers vrijwel dezelfde gebieden aan te wijzen. Deze resultaten zijn 

dus gecombineerd tot onderstaande kaarten (zie bijlage voor groter beeld). 

 
 

Waar het echt stil is en echt stil zou moeten zijn overlapt met de 

stiltegebieden zoals aangewezen door de provincie. In de dorpen en 

rondom wegen (N468, A4 en A20) wordt de meeste geluidsoverlast 

ervaren.  

Hoeveel procent van de respondenten dan ook echt geluidsoverlast 

ervaart, en van welke bronnen dit komt enzovoorts, wordt in de volgende 

paragrafen per doelgroep uiteengezet. Er is voor gekozen dit per 

doelgroep weer te geven, omdat in de onderbouwing wél 

nuanceverschillen te zien zijn tussen de verschillende doelgroepen. De 

doelgroep bewoners is zo groot, dat bij het samenvoegen van de 

resultaten afwijkende antwoorden van ondernemers of bezoekers weg 

zouden vallen.  
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3.3 Mening bewoners 
 

Aan bewoners zijn de volgende vragen gesteld: 

• Stelling: De rust en stilte in Midden-Delfland waren voor mij belangrijke 

redenen om in Midden-Delfland te gaan of te blijven wonen. 

• Vindt u dat het minder rustig en stil in Midden-Delfland is geworden 

sinds u hier bent gaan wonen? 

• Ervaart u geluidsoverlast in Midden-Delfland? 

• Aan welke vormen van geluidsoverlast in de gemeente Midden-

Delfland stoort u zich? 

• Waarvoor gebruikt u het open en groene gebied buiten de dorpen van 

Midden-Delfland? 

• Stelling: De rust en stilte in het gebied buiten de dorpen in Midden-

Delfland is voor mij een belangrijke reden om deze gebieden te 

bezoeken. 

• Stelling: Het mag wel wat minder stil zijn in Midden-Delfland. 

• Stelling: het moet mogelijk zijn om evenementen (zoals dorpsfeesten, 

braderieën, festivals, markten, kermis, optochten etc) in de dorpen van 

Midden-Delfland te organiseren. Let op: het gaat om evenementen in 

de dorpen. 

• Hoe vaak mogen dit soort evenementen (zoals dorpsfeesten, 

braderieën, festivals, markten, kermis, optochten etc) in de dorpen 

plaatsvinden? 

• Stelling: Het moet mogelijk zijn om evenementen (zoals dorpsfeesten, 

braderieën, festivals, markten, kermis, optochten etc) in het gebied 

buiten de dorpen van Midden-Delfland te organiseren. Let op: het gaat 

dus om evenementen in het gebied buiten de dorpen. 

• Hoe vaak mogen dit soort evenementen (zoals dorpsfeesten, 

braderieën, festivals, markten, kermis, optochten etc.) plaatsvinden in 

het gebied buiten de dorpen? 

 

Hierna volgt een analyse van de antwoorden die de bewoners op deze 

vragen hebben gegeven, op volgorde van de vraagstelling. 

Stelling: De rust en stilte in Midden-Delfland waren voor mij belangrijke 

redenen om in Midden-Delfland te gaan of te blijven wonen. 

 

In deze vraag is een grote spreiding in resultaten te vinden. Waar 35% 

stelt dat dit stilte inderdaad een reden was om in Midden-Delfland te gaan 

wonen, is ruim 50% een tegenovergestelde mening toebedeeld.  

 

Vindt u dat het minder rustig en stil in Midden-Delfland is geworden sinds u 

hier bent gaan wonen? 
. 

 

14%

21%

29%

21%

15%

STELLING: DE RUST EN STILTE IN MIDDEN-
DELFLAND WAREN EEN BELANGRIJKE REDEN 

OM HIER TE GAAN/BLIJVEN WONEN

Zeer eens

Eens

Niet eens/niet oneens

Oneens

Zeer oneens

36%

64%

VINDT U DAT HET MINDER STIL EN RUSTIG IS 
GEWORDEN IN MIDDEN-DELFLAND SINDS U ER 

BENT GAAN WONEN?

Ja

Nee
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Ongeveer tweederde van de respondenten vindt dat het niet minder stil is 

geworden in Midden-Delfland sinds zij daar zijn gaan wonen. Als we dan 

kijken naar de leeftijdsopbouw van de respondenten, en naar hoe lang 

mensen zeggen in Midden-Delfland te wonen, dan wordt duidelijk dat met 

name ouderen aangeven dat het minder stil en rustig is geworden.  

 

  

 

 
 

De bewoners die “ja” hebben gestemd op de vraag of het minder rustig en 

stil is geworden in Midden-Delfland wonen overwegend in één van de 

kernen van Midden-Delfland. Een enkeling woont in het buitengebied.  

 

Ervaart u geluidsoverlast in Midden-Delfland? 
. . 

 

24%

76%

ERVAART U GELUIDSOVERLAST IN MIDDEN-
DELFLAND?

Ja

Nee
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Waar 36% vindt dat het minder stil is geworden in Midden-Delfland, ervaart 

24% van de respondenten echt geluidsoverlast. Het feit dat het minder stil 

is geworden, hoeft immers ook niet gelijk te staan aan het ervaren van 

geluidsoverlast. De respondenten die aangeven geluidsoverlast te ervaren, 

ondervinden vooral hinder van autoverkeer. Onderstaande grafiek toont de 

verschillende vormen van geluidsoverlast waar naar is gevraagd. 

 

 
 

Respondenten mochten een onbeperkt aantal oorzaken van 

geluidsoverlast kiezen. Sommige respondenten gaven bij de vorige vraag 

aan geen geluidsoverlast te ervaren, maar hebben in deze vervolgvraag 

alsnog één of meerdere vormen van overlast aangekruist (ook al is hier de 

optie gegeven om “geen” te kiezen). Autoverkeer is door de bewoners het 

vaakst aangemerkt als oorzaak van geluidsoverlast; door 249 

respondenten/ Hierna volgen hangjongeren (59 keer) en evenementen (42 

keer). Daarnaast hebben 181 bewoners de categorie “anders” gekozen, 

waarvan 21 mensen hier nogmaals aan hebben gegeven geen overlast te 

ervaren. Vervolgens worden achtereenvolgend het vaakst het vliegverkeer, 

rondvarende boten met dronken jongeren, motorrijders, scooters en de 

omliggende snelwegen genoemd.  

Waarvoor gebruikt u het open en groene gebied buiten de dorpen van 

Midden-Delfland? 
. 

 

De overgrote meerderheid van de respondenten uit de groep bewoners 

gebruikt het groene gebied buiten de dorpen als locatie om te fietsen. 

Wandelen, hardlopen en varen zijn daarna belangrijke redenen om naar 

het groene buitengebied te gaan. Fietsen is met 638 door ruim 75% van de 

bewoners genoemd, ongeveer de helft van de bewoners gaat er wandelen 

en iets meer dan 300 lopen er graag hard. In de categorie “anders” wordt 

voornamelijk genoemd dat mensen in het buitengebied wonen of er 

paardrijden. 
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Stelling: De rust en stilte in het gebied buiten de dorpen in Midden-Delfland 

is voor mij een belangrijke reden om deze gebieden te bezoeken. 

 

Voor een groot deel van respondenten uit de bewonersgroep (45%) is de 

rust en stilte in het gebied buiten de dorpen een belangrijke reden om deze 

gebieden te bezoeken. Een kwart van de respondenten heeft geen mening 

over deze stelling. Een kwart is het niet eens met de stelling. 

 

Stelling: Het mag wel wat minder stil zijn in Midden-Delfland. 
. 

 

Van de respondenten is 34% van mening dat het wel wat minder stil mag 

zijn in Midden-Delfland. Iets minder dan een kwart van de bewoners staat 

neutraal ten opzichte van deze stelling. 42% van de respondenten is van 

mening dat het niet minder stil mag worden in Midden-Delfland. Waar 12% 

het zeer eens is met deze stelling, heeft 24% “zeer oneens” geantwoord. 

Meer respondenten willen dus liever niet dat het minder stil wordt. 

Stelling: Het moet mogelijk zijn om evenementen (zoals dorpsfeesten, 

braderieën, festivals, markten, kermis, optochten etc) in de dorpen van 

Midden-Delfland te organiseren.  

 

In deze vraag stond het organiseren van evenementen in de dorpen 

centraal. In de vraagstelling zijn hierbij een aantal voorbeelden gegeven: 

dorpsfeesten, braderieën, festivals, markten, kermis, optochten 

enzovoorts.  

Een overgrote meerderheid van de respondenten geeft aan dat het 

mogelijk moet zijn om dit soort evenementen in de dorpen Midden-Delfland 

te organiseren. Naast de vraag óf het mogelijk moet zijn, is er ook 

gevraagd hoe vaak dit soort evenementen in de dorpen mogen 

plaatsvinden. 
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Het grootste deel van de respondenten vindt dat evenementen in de 

dorpen iedere dag mogen plaatsvinden. Daarnaast stelt 4% dat zij vinden 

dat dit soort evenementen nooit georganiseerd moeten worden en een  

De bezoekers die stellen dat er elke dag een evenement binnen de dorpen 

mag plaatsvinden, wonen zelf voornamelijk in de dorpen. Een aantal van 

hen woont ook in het buitengebied. Dit betekent dus dat deze bewoners 

het niet erg vinden als er in hun eigen dorp vaker evenementen 

georganiseerd worden. Een even groot aantal vindt dat evenement 1 keer 

per jaar mogen plaatsvinden.  

Stelling: Het moet mogelijk zijn om evenementen (zoals dorpsfeesten, 

braderieën, festivals, markten, kermis, optochten etc) in het gebied buiten 

de dorpen van Midden-Delfland te organiseren.  

De laatste vragen uit de enquête gaan over evenementen in het 

buitengebied, in de enquête benoemd als “het gebied buiten de dorpen 

van Midden-Delfland”. 

 

 

Ook in het gebied buiten de dorpen mogen volgens de respondenten 

evenementen worden georganiseerd.  Slechts 10 % is het niet eens met 

deze stelling. 7 % staat hier neutraal tegenover. Wel is duidelijk dat men 

het acceptabeler vindt om evenementen in dorpen te organiseren. 
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Dat blijkt ook als we kijken naar de frequentie waarop er evenementen in 

het buitengebied georganiseerd zouden mogen worden. Waar dit in de 

dorpen nog 56% was voor elke dag een evenement, is dat in het 

buitengebied met 50% lager.  

 

De herkomst van de bewoners die stellen dat er elke dag een evenement 

buiten de dorpen mag plaatsvinden ligt voornamelijk in de dorpen. 

Tegelijkertijd geldt ditzelfde voor de bewoners die stellen dat er nooit een 

evenement buiten de dorpen mag plaatsvinden; dit laat geen duidelijk 

verschil zien. 
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3.4 Mening ondernemers 
 

De groep ondernemers die de enquête hebben ingevuld is beduidend 

kleiner dan de groep bewoners. Uiteraard wonen er in de gemeente 

Midden-Delfland meer mensen dan dat er ondernemers zijn.  

Aan ondernemers zijn de volgende vragen gesteld: 

• Hoe veel jaar onderneemt u al in Midden-Delfland? 

• Welk type onderneming heeft u?  

• Vindt u dat het minder rustig en stil in Midden-Delfland is geworden 

sinds u hier uw onderneming bent gestart? 

• Ervaart u geluidsoverlast in Midden-Delfland? 

• Aan welke vormen van geluidsoverlast in de gemeente Midden-Delfland 

stoort u zich als ondernemer?  

• Stelling: De rust en stilte in Midden-Delfland waren voor mij belangrijke 

redenen om mijn onderneming in Midden-Delfland te starten. 

• Stelling: Het mag wel wat minder stil zijn in Midden-Delfland. 

• Stelling: De rust en stilte in Midden-Delfland zijn essentieel voor het 

succes van mijn onderneming. 

• Stelling: Ik kan niet ondernemen zonder geluidsoverlast te creëren 

• Stelling: Het moet mogelijk zijn om evenementen (zoals dorpsfeesten, 

braderieën, festivals, markten, kermis, optochten etc) in de dorpen van 

Midden-Delfland te organiseren.  

• Hoe vaak mogen dit soort evenementen (zoals dorpsfeesten, 

braderieën, festivals, markten, kermis, optochten etc) in de dorpen 

plaatsvinden? 

• Stelling: Het moet mogelijk zijn om evenementen (zoals dorpsfeesten, 

braderieën, festivals, markten, kermis, optochten etc) in het gebied 

buiten de dorpen van Midden-Delfland te organiseren.  

• Hoe vaak mogen dit soort evenementen (zoals dorpsfeesten, 

braderieën, festivals, markten, kermis, optochten etc) plaatsvinden in 

het gebied buiten de dorpen? 

 

Bijna de helft van de respondenten is agrariër. Iets meer dan 10% valt 

onder horeca en 8% betreft ondernemers in de zakelijke dienstverlening. 

Binnen de categorie “anders” worden uiteenlopende type ondernemingen 

genoemd. 

Vindt u dat het minder rustig en stil in Midden-Delfland is geworden sinds u 

hier uw onderneming bent gestart? 
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Een kwart van de respondenten uit de groep ondernemers vindt dat het 

sinds het starten van hun onderneming minder stil is geworden in Midden-

Delfland. Dit is lager dan de 36% bij de bewoners.  

Ervaart u geluidsoverlast in Midden-Delfland? 

 

Meer dan driekwart van de ondernemers ervaart geen geluidsoverlast in 

Midden-Delfland. Dit komt nagenoeg overeen met het gemiddelde van 

bewoners.  

 

 

Wanneer wordt gevraagd naar welk type geluidsoverlast het meest wordt 

ervaren, geven de respondenten binnen de groep ondernemers, net als bij 

de bewoners, aan dat dit door autoverkeer komt. Overlast door 

hangjongeren staat op de tweede plaats. 

Stelling: De rust en stilte in Midden-Delfland waren voor mij belangrijke 

redenen om mijn onderneming in Midden-Delfland te starten. 

 

Voor de helft van de respondenten was de rust en stilte een belangrijke 

reden om de onderneming in Midden-Delfland te starten. Ruim een kwart 

geeft aan dat dat aspect niet heeft meegewogen in de beslissing en een 

klein kwart geeft aan dat het geen belangrijke reden is geweest. 
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Stelling: Het mag wel wat minder stil zijn in Midden-Delfland. 
. 

 

Voor een kwart van de respondenten uit de groep ondernemers blijkt de 

rust en stilte niet relevant te zijn voor hun type onderneming. Ruim 30% is 

van mening dat het best wat minder stil en rustig mag zijn in Midden-

Delfland, tegenover 27% die vindt dat dat juist niet zo hoeft te zijn. Deze 

aantallen liggen dicht bij elkaar. 

Stelling: De rust en stilte in Midden-Delfland zijn essentieel voor het succes 

van mijn onderneming. 

Voor een derde van de respondenten is rust en stilte niet van essentieel 

belang voor hun onderneming, waar 36% eerder aangaf dat rust en stilte in 

Midden-Delfland de belangrijkste redenen waren om zich in Midden-

Delfland te vestigen. Iets meer dan een derde van de respondenten is het 

oneens met deze stelling: voor hen is rust en stilte dus niet essentieel. 

Voor 8% van de ondernemers is dit wel het geval, dit betreft dus een 

relatief kleine groep. 

 

 

 

Stelling: Ik kan niet ondernemen zonder geluidsoverlast te creëren 

 

Meer dan 40% van de ondernemers stelt dat zij niet kunnen ondernemen 

zonder geluidsoverlast te creëren. Iets minder dan een kwart stelt dat zij 

wel kunnen ondernemen zonder geluidsoverlast als resultaat.  
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Stelling: Het moet mogelijk zijn om evenementen (zoals dorpsfeesten, 

braderieën, festivals, markten, kermis, optochten etc.) in de dorpen van 

Midden-Delfland te organiseren. 

 

De ondernemers zijn een stuk stelliger dan bewoners als het gaat om het 

organiseren van evenementen in de dorpen: 96% vindt dat dit mogelijk 

moet zijn en slechts 4% is het er niet mee eens. 

 

Van een kwart van de respondenten in de groep ondernemers mag er elke 

dag een evenement in de dorpen plaatsvinden. Een ander kwart stelt dat 

dit iedere maand zou mogen. Ten slotte is er nog een relatief grote groep 

die stelt dat er nooit evenementen in de dorpen mogen plaatsvinden. Dit is 

opvallend, omdat men in de vorige stelling juist met grote meerderheid 

aangaf dat het organiseren van evenementen in de dorpen mogelijk moet 

zijn. 

Het moet mogelijk zijn om evenementen (zoals dorpsfeesten, braderieën, 

festivals, markten, kermis, optochten etc.) in het gebied buiten de dorpen 

van Midden-Delfland te organiseren.  

 

 

Als het gaat om evenementen buiten de dorpen is er wel een verschil te 

zien ten opzichte van binnen de dorpen: minder ondernemers geven aan 

“zeer eens” te zijn met deze stelling ten opzichte van de stelling over 

evenementen in de dorpen. Toch blijft het aandeel voorstanders hoog. 
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Hoe vaak mogen dit soort evenementen (zoals dorpsfeesten, braderieën, 

festivals, markten, kermis, optochten etc) plaatsvinden in het gebied buiten 

de dorpen? 

 

Als we dit uitsplitsen naar hoe vaak ondernemers dit soort evenementen 

zouden willen toestaan, dan is hetzelfde beeld te zien. Op evenementen 

buiten de dorpen wordt iets minder enthousiast gereageerd dan 

evenementen binnen de dorpen. Echter is nog steeds 31% van mening dat 

dit best iedere week zou mogen plaatsvinden, iets meer dan 60% vindt dat 

dit ongeveer elke maand zou moeten kunnen. 

 

3.5 Mening bezoekers 
 

Naast bewoners en ondernemers hebben ook 80 bezoekers de enquête 

over rust en stilte in Midden-Delfland ingevuld. Deze bezoekers komen 

vooral uit gebieden vlak langs de gemeentegrens van Midden-Delfland. 

Aan deze bezoekers zijn de volgende vragen gesteld: 

• Hoe vaak bezoekt u Midden-Delfland? 

• Op welke manier maakt u gebruik van de ruimte in Midden-Delfland? 

• Voor welk type recreatie bezoekt u Midden-Delfland?  

• In hoeverre ervaart u geluidsoverlast wanneer u Midden-Delfland 

bezoekt? 

• Aan welke vormen van geluidsoverlast stoort u zich als u in gemeente 

Midden-Delfland bent? 

• Stelling: De rust en stilte in Midden-Delfland zijn voor mij belangrijke 

redenen om Midden-Delfland te bezoeken. 

• Stelling: Het mag wel wat minder stil zijn in Midden-Delfland. 

 

Hoe vaak bezoekt u Midden-Delfland? 

 

De grootste groep bezoekers geeft aan Midden-Delfland minstens 1 keer 

per week te bezoeken. Bijna de helft bezoekt Midden-Delfland zelfs 

dagelijks. 
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Voor welk type recreatie bezoekt u Midden-Delfland?  
. 

 

De respondenten uit de groep bezoekers gebruiken zowel de ruimte 

binnen als buiten de dorpen van Midden-Delfland. Het zwaartepunt met 

ruim 60% ligt wel op recreatie buiten de dorpen. 

Voor welk type recreatie bezoekt u Midden-Delfland?  

 

 

Het grootste deel van de bezoekers die de enquête hebben ingevuld 

geven aan Midden-Delfland te bezoeken om er te fietsen. Daarna zijn 

wandelen, het bezoeken van festivals en horeca belangrijke redenen. Ook 

het bezoeken van de natuur en varen wordt vaak genoemd als reden voor 

bezoek. 

In hoeverre ervaart u geluidsoverlast wanneer u Midden-Delfland bezoekt? 

 

Bijna 60% van de bezoekers ervaart nooit geluidsoverlast in Midden-

Delfland. Iets minder dan 30% stelt dit soms of regelmatig te ervaren, 12% 

geeft aan zelfs vaak geluidsoverlast te ervaren in Midden-Delfland. 

Wanneer dit wordt uitgesplitst naar type geluidsoverlast blijkt dat 

autoverkeer en evenementen als belangrijkste redenen voor 

geluidsoverlast worden aangewezen. Bij de categorie ‘overig’ worden 

blaffende honden erg vaak genoemd. Ook wordt hier, net als bij de 

bewoners, het vliegverkeer, motorverkeer en verkeer over de snelwegen 

genoemd. 
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Stelling: De rust en stilte in Midden-Delfland zijn voor mij belangrijke 

redenen om Midden-Delfland te bezoeken. 

 

 

Het beeld dat iedere bezoeker wordt aangetrokken door de rust en stilte 

wordt op basis van dit antwoordenbeeld ontkracht. Waar de helft van de 

respondenten aangeeft dat de rust en stilte belangrijke redenen zijn om de 

gemeente te bezoeken, is dit voor bijna 30% niet het geval. Iets minder 

dan een kwart is het niet eens, maar ook niet oneens met de stelling. 

Stelling: Het mag wel wat minder stil zijn in Midden-Delfland. 

 

Waar bewoners en ondernemers stellen dat er meer ruimte voor geluid in 

Midden-Delfland mag zijn, denken bezoekers hier anders over. Iets meer 

dan een kwart van de respondenten vindt dat het minder stil mag zijn in 

Midden-Delfland, waar bijna de helft stelt dat dat juist niet zo moet zijn. 

Een kwart is het zelfs zeer oneens met deze stelling. 
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4 Conclusies en aanbevelingen 

4.1 Samenvattende conclusie 
 

Bij alle drie de doelgroepen (bewoners, ondernemers en bezoekers) lijkt 

de noodzaak om Midden-Delfland stiller te maken niet echt aanwezig. Wel 

wordt de relatieve rust in het gebied gewaardeerd. Het gebied waarvan 

men vindt dat het echt stil moet zijn, overlapt grotendeels met de 

stiltegebieden die door de provincie Zuid-Holland zijn aangewezen.  

 
 

Het overgrote deel van de bewoners vindt niet dat het de afgelopen jaren 

minder stil is geworden (op de oudere doelgroep na). Op de vraag of het 

wat minder stil zou mogen zijn reageren bewoners, bezoekers en 

ondernemers gematigd. Het lijkt erop dat de meerderheid van de 

respondenten vindt dat er niet veel hoeft te veranderen in Midden-Delfland 

met betrekking tot stilte. De stilte en rust wordt wel gewaardeerd en hoeft 

zeker niet minder te worden, maar er lijkt geen enorme verslechtering van 

de rust en stilte te worden ervaren door de respondenten.  

Daarnaast geven zowel bewoners als ondernemers aan dat er best met 

enige regelmaat evenementen georganiseerd mogen worden, zowel 

buiten, maar vooral binnen de kernen. Evenementen zijn dan ook zeker 

niet de voornaamste bron van geluidsoverlast. Men stoort zich veel vaker 

aan verkeer. En ook hangjongeren worden iets vaker genoemd als bron 

van overlast dan evenementen. Dat kan goed komen doordat verkeer en 

hangjongeren van structurelere aard zijn dan evenementen, waardoor 

evenementen minder als overlast worden ervaren. Uit de kaarten blijkt dat 

de overlast vooral wordt ervaren in de kernen (met Schipluiden als 

duidelijkste plaats) en rondom rijks- en provinciale wegen. 

   

4.2 Aanbevelingen 
 

Indien de gemeente Midden-Delfland stiltebeleid wil opstellen, dan zijn er 

op basis van deze raadpleging een aantal thema’s waar dit beleid zich in 

de eerst plaats op zou moeten richten. Met het opstellen van gemeentelijk 

stiltebeleid geeft de gemeente Midden-Delfland het signaal af de stilte en 

rust in de gemeente als karakteristieke kenwaarde te zien, zeker wanneer 

dergelijk beleid wordt opgesteld in de context van toerisme, cultuur, 

landschap en Cittaslow. Het gaat dus niet om sec de stilte, maar vooral om 

de beleving ervan in de context van activiteiten en gebiedseigen 

kenmerken van de gemeente. De thema’s kunnen ook binnen de eigenlijke 

beleidsvelden worden vormgegeven, zonder dat er een integraal 

gemeentelijk stiltebeleid wordt opgesteld waarin de samenhang tussen 

deze thema’s en andere beleidsvelden wordt beschreven: 

• Stiltegebieden en bestemmings(omgevings)plannen: gebieden waar 

het volgens de respondenten echt stil is en waar het altijd stil moet 

blijven, zijn al als provinciaal stiltegebied aangewezen. Door bij het 

opstellen van nieuwe bestemmingsplannen (of omgevingsplannen in 

het kader van de omgevingswet) ervoor te zorgen dat de stilte in deze 

gebieden ook vanuit gemeentelijk beleid wordt geborgd, is de kans 
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groter dat het daar ook in de (verre) toekomst stil blijft. In de 

bestemmings- of omgevingsplannen kan bijvoorbeeld worden 

aangegeven waar alleen gebiedseigen activiteiten mogen 

plaatsvinden, zoals agrarische activiteiten en recreatie die past bij het 

gebied. Omgevingsplannen of bestemmingsplannen met verbrede 

reikwijdte (de voorloper van het omgevingsplan) zijn een beter 

instrumentarium om dergelijke activiteiten op een doelmatige wijze 

mogelijk te maken dan de huidige, meer normatieve 

bestemmingsplannen.  

• Evenementen: de raadpleging laat duidelijk zien dat kleinschalige 

evenementen worden gewaardeerd en moeten blijven of misschien 

zelfs vaker mogen worden georganiseerd. De raadpleging laat ook 

zien dat men dergelijke evenementen gepaster vindt in de dorpen dan 

in het buitengebied. Tegelijkertijd worden evenementen ook genoemd 

als oorzaak van geluidsoverlast. Het gemeentelijk evenementenbeleid 

kan worden geëvalueerd om te kijken in hoeverre het beleid voldoende 

tegemoet komt aan de wensen van bewoners, ondernemers en 

bezoekers als het gaat om de locatie, frequentie en het soort 

evenement. In welke kernen en buurten sta je welk type evenementen 

toe? Hoe vaak, waar precies en onder welke voorwaarden kunnen er 

in het buitengebied evenementen worden georganiseerd?  

• Verkeer: in de eerste helft van 2018 wordt het geactualiseerd 

geluidsactieplan verwacht, waarin maatregelen staan benoemd om 

geluidsoverlast van met name verkeer tegen te gaan. De gemeente 

heeft zelf echter weinig directe invloed op de bron van deze overlast: 

de provinciale wegen, de rijkswegen en het vliegverkeer. Door dit als 

aandachtspunt op te nemen in het gemeentelijk stiltebeleid en door 

actief in overleg te treden met provincie en rijk is het wellicht mogelijk 

om in ieder geval toename van de overlast te beperken. 

• Bewustwordingsmaatregelen: naast beleidsmatig ingrijpen kan ook 

worden gedacht aan bewustwordingsmaatregelen, zoals recente 

campagnes als de tentoonstelling/expositie van  Stichting Groene Hart, 

genaamd ‘Het geluid van de stilte’. Of het nadrukkelijker onder de 

aandacht brengen van de voordelen en kenmerken van het Cittaslow 

keurmerk onder nieuwe ondernemers. Ook kunnen de stiltegebieden 

nadrukkelijker worden gemarkeerd, niet alleen op fiets- en 

wandelroutes, maar ook langs de vaargeulen. 
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5 Bijlage kaartbeelden
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