
 

 

  Brabantlaan 1 

Postbus 90151 

5200 MC ’s-Hertogenbosch 

Telefoon (073) 681 28 12 

Fax (073) 680 76 80 

www.brabant.nl 

IBAN NL86INGB0674560043 

 

 

Bereikbaarheid 

openbaar vervoer en fiets: 

www.brabant.nl/route 

Besluit 
 

 

 

 

RPS advies- en ingenieursbureau bv 

Postbus 75 

4140 AB  LEERDAM 

 

 

 

  

Onderwerp 

ontheffing stiltegebied Deurnsche Peel 

Ons kenmerk 

C2283377/4926041 

  

Aanvraag 

Op 30 juni 2021 hebben wij van RPS Advies- en Ingenieursbureau te Leerdam 

namens Waterschap Aa en Maas een verzoek ontvangen voor het verkrijgen 

van een ontheffing als bedoeld in artikel 1.3 Wet milieubeheer alsmede artikel 

2.48 en artikel 6.4 van de Interim Omgevingsverordening Noord- Brabant voor 

werkzaamheden in het kader van onderhoud Peelkanalen in het stiltegebied 

‘Deurnsche Peel’ in de gemeente Deurne. 
 

Procedure 

De procedure is overeenkomstig het bepaalde in Titel 4 van de Algemene wet 

bestuursrecht (Awb) uitgevoerd. 

 

Toetsingskaders 

Wet milieubeheer 
Volgens artikel 1.3, eerste lid van de wet kan een ontheffing alleen worden 

verleend als het belang van de bescherming van het milieu zich daartegen niet 

verzet. 

 

Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant 
In stiltegebieden is het beleid erop gericht het gebied te beschermen tegen 

verstoring van de (bijna) natuurlijke akoestische situatie. De begrenzing van de 

stiltegebieden en de beschermingsregels zijn opgenomen in de Interim 

Omgevingsverordening Noord-Brabant van 5 november 2019. 

In de artikelen 2.43 tot en met 2.46 zijn verboden opgenomen voor wat betreft 

activiteiten binnen de grenzen van een stiltegebied. Ingevolge artikel 2.48 in 

samenhang met artikel 6.4 van de Interim Omgevingsverordening Noord-

Brabant kan een ontheffing als bedoeld in artikel 1.3 van de Wet milieubeheer 

worden verleend voor zover dat bij die bepalingen is aangegeven. Aan een 

ontheffing worden voorschriften verbonden, die ter bescherming van dat belang 

nodig zijn. 
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Overwegingen 
Het projectgebied omvat het Kanaal van Deurne, de Helenavaart en het 
Peelkanaal of Defensiekanaal van Griendtsveen tot Neerkant. 
Dit gebied is als stiltegebied aangewezen en als gevolg van de voorgenomen 
activiteiten kan de ervaring van de natuurlijke geluiden gedurende de periode 
tussen 1oktober 2021 en 31 maart 2022 worden verstoord. 
De werkzaamheden hebben als doel de wateraanvoer vanuit de Maas te 
waarborgen.  
 
Concreet gaat het om de volgende activiteiten en handelingen: 
1) herstel van het hydraulisch profiel(baggeren);  
2) kadeherstel en realisatie natuurvriendelijke oever; 
3) het realiseren van onderwaterdepots; 
4) realisatie van een aantal ‘specials’ zoals het aanleggen van vlonders, 
jaagpad en wiekafsluitingen.  
 
In de Provinciale Milieuverordening is opgenomen dat het uitvoeren van 
(onderhouds-) werkzaamheden in reeds bestaande natuurgebieden is 
vrijgesteld van het verbod om middels een apparaat geluid te produceren.  
Alleen de Helenavaart is niet aangewezen als bestaande natuur. De ontheffing 
heeft dus alleen betrekking op het baggeren van de Helenavaart. Alle andere 
onderhoudswerkzaamheden vinden plaats in de bestaande natuur, waarvoor 
geen ontheffing noodzakelijk is.  
 
Volgens de aanvraag zal het baggeren van de Helenavaart ongeveer 84 
dagen in beslag nemen. Voor het baggeren van het Helenavaart binnen de 
begrenzing van het stiltegebied, zal ongeveer 30 dagen nodig zijn. 
Het baggeren is een zeer verstorende bron maar is wel noodzakelijk. De 
inbreuk die deze werkzaamheden hebben op de stilte en de rust, die in de 
natuurgebieden wordt nagestreefd, dient gezien te worden als een 
noodzakelijk kwaad, dat voor lief dient te worden genomen en rechtvaardigt 
de inbreuk op de stilte en de rust in het gebied.  
Langs de vaart is aan beide zijde een weg gelegen en zijn meerdere bedrijven 
gesitueerd. Langs de gehele vaart is daarmee reeds enige verstoring aanwezig. 
De baggerunit wordt ongeveer 150 m per dag verplaatst zodat de verstoring 
door de baggerunit beperkt blijven tot 1à 2 dagen per locatie. 
 
Conclusie 
Overwegende dat reeds enige verstoring aanwezig is en de activiteiten en 
handeling (het baggeren van de Helenavaart) waarop de ontheffing betrekking 
heeft, noodzakelijk is voor het onderhoud van de vaart en het onderhoud van 
het gebied, bestaat er naar onze mening geen reden om de gevraagde 
ontheffing te weigeren. 
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GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-BRABANT: 

gelet op de Wet milieubeheer, de Interim Omgevingsverordening en de 

Algemene wet bestuursrecht; 

 

BESLUITEN: 

1. de aangevraagde ontheffing te verlenen; 

2. aan de ontheffing het volgende voorschrift te verbinden. 

- de bagger installatie mag in werking zijn tussen 1 oktober 2021 en 

met 31 maart 2022 tussen 7.00 en 18.00 uur. 

3. het origineel van dit besluit te zenden aan: 

RPS Advies- en ingenieursbureau 

Postbus 75 

4140 AB Leerdam 

en een afschrift te zenden aan: 

Het college van burgemeester en wethouders 

van de gemeente Deurne, 

Postbus 3 

5750 AA Deurne 

4. deze beschikking bekend te maken op 21 juli 2021. 

 

 

 

 

’s-Hertogenbosch, 16 juli 2021 

 

 
 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 

namens deze, 

 
 

I.A.H.M. Cortenbach, 

programmamanager Milieu en Energie 

 

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend. 
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Bezwaar 

Bezwaren tegen dit besluit kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van 

dit besluit worden ingediend bij: 

 

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 

Secretariaat van de hoor- en adviescommissie 

Postbus 90151 

5200 MC te ‘S-HERTOGENBOSCH 

 

Wij vragen u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord 

"bezwaarschrift" te vermelden. 

 

Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening, naam en adres 

van de indiener, de dagtekening en ons kenmerk van het besluit. Ook dient u 

een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is en de 

gronden van het bezwaar hierin op te nemen. 

 

Daarnaast vragen wij u vriendelijk om een kopie van dit besluit bij te voegen. 

Kunt u ons ook uw telefoonnummer geven?  De provincie kan dan, mocht dit 

nodig zijn, u bellen om samen de beste aanpak van behandeling van uw 

bezwaarschrift te bespreken. 

 

Meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften vindt u op 

www.brabant.nl/bezwaar. 

 

U kunt het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie bereiken via 

telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e 
mailadres bezwaar@brabant.nl. 

 

 

Voorlopige voorziening 

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift 

ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van 

een bezwaarschrift een zogenaamde “voorlopige voorziening” te vragen bij: 
de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, 

Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. 

 

Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, 

bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende de tijd die nodig is om de 

bezwaren te behandelen en daarop een besluit te nemen. Voorwaarde om 

zo’n voorlopige voorziening te vragen is, dat er sprake is van spoedeisend 
belang. 

 

Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. 

 

mailto:bezwaar@brabant.nl

