
Provincie Noord-Brabant 

Aanvraagformulier ontheffing stiltegebieden in Noord-Brabant 

Wettelijk kader 

In stiltegebieden is het beleid er op gericht om plaatsen waar geen of weinig geluidbelasting, als gevolg van menselijke 

activiteiten, aanwezig is te beschermen tegen storende, voor de omgeving vreemde geluiden. De begrenzing van de 

stiltegebieden en de beschermingsregels zijn opgenomen in de Provinciale milieuverordening Noord-Brabant (PMV). 

In bijlage 8 van de PMV, Regels inzake het voorkomen of beperken van geluidhinder (stiltegebieden), wordt in bepaling 

2.1.1 vermeld: "Het is verboden een toestel te gebruiken waardoor de ervaring van de natuurlijke geluiden kan worden 

verstoord". Bepaling 2.2 geeft aan dat het verboden is zich met een motorvoertuig of bromfiets buiten de openbare weg of 

andere voor bestemmingsverkeer openstaande wegen of terreinen te bevinden. Ingevolge bepaling 4.1.1 kunnen 

Gedeputeerde Staten ontheff ing verlenen van deze verboden. 

Aanvraag moet in 4-voud worden gezonden aan: 

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord Brabant 

Bureau Milieubeheer 

Postbus 90151 

5200 MC s-Hertogenbosch 

1. 

Naam: 

Gegevens aanvrager 

I 
4188201 

DIV STAN 

OD 

Adres: Postcode en plaats: 

p/a Strijpen 6 5752 PE Deurne 

Telefoonnummer: Faxnummer: 

0493-323343 1 06-54914198 nvt 

E-mailadres: Contactpersoon: 

casper@weguitdepeel.nl Casper Vriens 

Kvk nummer: BSN (indien aanvrager een particulier is): 

68327668 nvt 

2. Omschrijving van de ontheffingplichtige activiteit 

Hier ondermeer inzicht verschaffen in geluidproducerende toestellen (geluidbronnen) die de natuurlijke geluiden in een 

stiltegebied kunnen verstoren. Bronvermogens van de toestellen dienen hierbij te worden vermeld en de duur van het 

gebruik. 

Indien een plan van aanpak van de voorgenomen actviteiten is opgesteld s.v.p in enkelvoud bijvoegen. 

-Het versterken van acteurs tbv een theatervoorstelling op locatie voor een publiek van maximaal 400 mensen tbv de 

verstaanbaarheid. 

-Het beperkt versterken van enkele akoestische instrumenten (Zoals accordeon, viool, cello e.d.) t.b.v. muziek. 

-We maken gebruik van een geluidsinstallatie bestaande uit 6 kleinere speakers van maximaal 350 wat vermogen elk. 

-De speakers zijn gericht op het publiek en gericht naar de rand van het stiltegebied. 

-De theatervoorstellingen vinden 's avonds plaats van 20.30 tot 23.00 uur. Buiten deze ti jden zal er beperkt to t geen geluid 

worden gemaakt. 

-Voor de stroomvoorziening maken we gebruik van een aggregaat. Deze kunnen we eventueel op het erf van leegveld 8a 

plaatsen, buiten het stiltegebied. We maken gebruik van een zo stil mogelijke aggregaat. 

-Door aan/afvoer van decormaterialen en tribune met een vrachtwagen zal enige verstoring kunnen optreden. 

P11-134485 



3. Datum, tijd(sduur) en frequentie activiteit 

Datum aanvang activiteit: 10 juni 2018 Datum einde activiteit: 18 jun i 2018 

De opbouw van de locatie begint op 10juni . 11 en 12 jun i 

z i jner repetities met de spelers. 14,15,16 en 17 jun i 

uitvoeringen voor het publiek. 13 juni mogelijk extra 

voorstelling bij groot animo. 

18 juni afbouw dag. Of eventueel voorstellings uitwijk dag 

slecht weer. 

4. Locatie ontheffingplichtige activiteit (plattegrond/situatieschets bijvoegen) 

- Voor een plaatsgebonden activiteit: 

Naam stiltegebied: Adres activiteit: 

Deurnesche Peel Weiland bij Leegveld 8a (zie bijlage) 

Postcode: Gemeente: 

5753 SG Deurne 

Kadastrale gegevens: Eigenaar percelen: 

DNE 00H 06788 G0000 Beheer Staatsbosbeheer (zijn op de hoogte en werken mee) 

Geldende bestemming: 

In gebruik nu als weiland met koeien. 

Zie bijlage voor geldende bestemming. 

- Voor een mobiele activiteit: 

Naam stiltegebiedfen; 

NVT 

Omschrijving route in relatie tot de t i jd: 

NVT 

5. Reden/aanleiding voor de ontheffingsplichtige activiteit 

Een unieke theaterproductie gebaseerd op het boek 'Weg uit de Peel' van Jacques Vriens, op te voeren op heel 'sPeelciale' 

locaties in Limburg en Brabant met als doel zoveel mogelijk mensen van binnen en buiten de regio te laten zien en 

beleven hoe mooi en bijzonder de Peel was en is. Daarom spelen we de voorstelling op unieke plekken, midden in de 

natuur. 

In het verhaal van 'Weg uit de Peel', dat zich aan het begin van de vorige eeuw afspeelt, komen diverse maatschappelijke 

kwesties aan de orde die tegenwoordig (helaas) ook nog aan de orde zijn. Gelukkig valt er, dankzij de bekende humor van 

Jacques Vriens, ook genoeg te lachen. 

Meer informatie is te vinden op: www.weguitdepeel.nl 

6. Inzicht in samenhangende besluiten 
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Omschrijving andere vergunningen/ontheff ingen die voor de activiteit nodig zíjn (bijv. op grond van de APV, Wet 

milieubeheer, Natuurbeschermingswet e.d.): 

We zijn in overleg met de gemeente Deurne. Zij geven aan dat we o.a. deze ontheff ing eerst moeten aanvragen voordat zij 

verdere stappen voor ons kunnen zetten. Omgevingsvergunning, evenementenvergunning e.d. 

Ondertekening 

Handtekening: 

Datum Plaats: 

Functie Naam 
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Stiltegebied Deurnsche Peel 
Oppervlakte 1131 hectare 

Provincie Noord-Brabant 
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Ondergrond: Copyright © 2004 Dienst voof het kadaster en de openbare registers, Apeldoorn 



RoPubliceer geraadpleegd op: 12 May 2017 om 10:10 PM 

Tweede herziening bestemmingsplan Buitengebied 
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Plan informatie 

Plan naam Tweede herziening bestemmingsplan 
Buitengebied 

Plan idn NL.IMRO.0762.BP201202-C003 

Plan type bestemmingsplan 

Status deels in werking 

Datum 16 februari 2016 
Geldend ja 
Beroep 25 maart 2016 tot en met 05 mei 2016 

Op deze locatie geldt 

Bestemmingen 
dubbelbestemming: Waarde - Attentiegebied ehs 

dubbelbestemming: Waarde - Natura 2000 
enkelbestemming: Natuur 
dubbelbestemming: Waarde - Archeologie 3 

Aanduid ingen 
gebiedsaanduiding: vrijwaringszone - radarverstoringsgebied 
41.7 Vrijwaringszone-radarverstoringsgebied 
gebiedsaanduiding: reconstructiewetzone - extensiveringsgebied natuur 
3.41 
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