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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 ontheffing 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. Gegevens aanvrager 

Naam: ARK Natuurontwikkeling 

 

Adres: Molenveldlaan 43 

 

Postcode en plaats: 6523 RJ Nijmegen 

 

Telefoonnummer: 06-20449781 

 

Faxnummer: - 

 

E-mailadres: info@ark.eu 

 

Contactpersoon: Dhr. ATFM (Toine) Tünnissen (06-

52783601 en Atunnissen@brabant.nl) 

Kvk nummer: 41050554 

 

BSN (indien aanvrager een particulier is):  

 

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 activiteiten is opgesteld s.v.p in enkelvoud bijvoegen. 

In het kader van natuurontwikkeling Maashorst wordt door ARK Natuurontwikkeling in samenwerking met Provincie Noord-
Brabant, Staatsbosbeheer, waterschap Aa en Maas, gemeente Uden en gemeente Landerd het bestaande 
begrazingsgebied uitgebreid en het bestaand raster vervangen ten behoeve van de gewenste procesnatuur. Zie 
onderstaande locatiekaart (rode ster markeert het midden van projectgebied). 
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Onderstaande de specifieke maatregelenkaarten voor de deelgebieden Karlingerweg en Wisentbegrazingsgebied, 
waarbij de zwarte lijn bestaand te handhaven raster, paarse lijn het te vervangen raster, de rode lijn het nieuw te plaatsen 
raster en de blauwe lijn het op te ruimen raster e.d. 

 
Deelgebied Karlingerweg 
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Deelgebied Wisentbegrazingsgebied 

 
Werkzaamheden vinden plaats met een kraan, tractoren en auto met aanhanger, waarbij werkzaamheden als opgaande 
bomen en struiken verwijderen, maaien, indrijven, uitrekken, opgraven, transport, (de)montage en plaatsen poorten 
worden uitgevoerd. 
 

Bronvermogens zijn niet bekend, aangezien aannemer vrij is in zijn materieelkeuze. 

 

3. Datum, tijd(sduur) en frequentie activiteit 

Datum aanvang activiteit: Start werkzaamheden is 
voorzien per 23 oktober 2017 

 

Datum einde activiteit: Einde werkzaamheden is voorzien eind 
april 2018. De werkzaamheden worden uitgespreid over deze 
periode, waarbij naar verwachting het verwijderen van 
vegetatie in de eerste weken plaats tot uiterlijk 1 december 
2017. 

 

4. Locatie ontheffingplichtige activiteit (plattegrond/situatieschets bijvoegen) 

- Voor een plaatsgebonden activiteit: 

Naam stiltegebied: Maashorst Adres activiteit: Udense Dreef, Heideweg, Weversweg en 

Karlingerweg 

Postcode: nvt Gemeente: Uden en Landerd 
Kadastrale gegevens:  
UDN 00 R 54, 55, 696 
UDN 00 U41 en 42 
ZLD 02 L 27 en 32 
UDN 00 U 40  
UDN 00 R 75 
UDN 00 U 36, 37, 38, 39 

Eigenaar percelen: respectievelijk 
Staatsbosbeheer 
Staatsbosbeheer 
Staatsbosbeheer 
Waterschap Aa en Maas 
Gemeente Uden 
Gemeente Uden 

Geldende bestemming:  
Natuur 
Bos 
Verkeer 
water 

 
R54, R55, R696, U41, U42, L27 en L32 
R75, U36, U37, U38 
U39 
U40 

 

- Voor een mobiele activiteit: 
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Naam stiltegebied(en):  

Omschrijving route in relatie tot de tijd: nvt 

 

5. Reden/aanleiding voor de ontheffingsplichtige activiteit 

Natuurontwikkeling 

 

6. Inzicht in samenhangende besluiten 

Omschrijving andere vergunningen/ontheffingen die voor de activiteit nodig zijn (bijv. op grond van de APV, Wet 

milieubeheer, Natuurbeschermingswet e.d.) 
 
Geen verdere vergunningen nodig. Wel wordt nog een quickscan FFW voorafgaand aan de werkzaamheden uitgevoerd. 

 

7. Ondertekening 

Handtekening:  

 

Plaats: ‘s-Hertogenbosch 

 

Datum: 13 oktober 2017 

 

Naam: Toine Tünnissen 

 

Functie: Medewerker Gebiedsontwikkeling 

 

 


