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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:

4283995
DIV-STAN

Mil
MVOI
Adres:
Postbus 2

Postcode en plaats:
2964 ZG Groot Ammers

Telefoonnummer: Faxnummer:
(085) 273 09 00 1
E-mailadres: Contactpersoon:
n.bonaartz@mvoi.nl N. Bongartz
Kvk nummer:
34014917

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

Als bijlage is een overzicht toegevoegd van alle relevante geluidbronnen inclusief bronvermogen. Het project is 
onderverdeeld in verschillende fasen en per fase worden verschillende werkzaamheden onderscheiden. Per 
bron is ook de duur aangegeven. De diverse werkzaamheden vinden achtereenvolgens en dus niet allemaal 
gelijktijdig plaats.

3. Datum, tijd(sduur) en frequentie activiteit

Datum aanvang activiteit: Datum einde activiteit:
april 2018augustus 2019

PI 1-134485



4. Locatie ontheffingplichtige activiteit (plattegrond/situatieschets bijvoegen)

Fototracékaart toegevoegd als bijlage. 

- Voor een plaatsgebonden activiteit:

Naam stiltegebied:
De Utrecht

Adres activiteit:
Oude Trambaan, Esbeek

Postcode: Gemeente:
5085 EN Hilvarenbeek
Kadastrale gegevens: Eigenaar percelen:
Perceel 00592 Gasunie
Geldende bestemming:
Bedrijf - Nutsbedrijf

- Voor een mobiele activiteit:

Naam stiltegebied(en):
l
Omschrijving route in relatie tot de tijd: 
t

5. Reden/aanleiding voor de ontheffingsplichtige activiteit
Gasunie gaat in het hele land onderdelen van het regionale gastransportnet renoveren (Gasunie Network 
Improvement Program (GNIP)ļ. De oudste onderdelen van het gastransportnet zijn circa 50 jaar oud. Ze 
naderen het einde van hun technische levensduur. Daarom worden ze nu grotendeels vervangen. De 
activiteiten vinden plaats in het regionale net waarin de druk van het gas maximaal 40 bar is. In totaal zullen de 
werkzaamheden, gerekend vanaf 2013, zo’n 15 - 20 jaar in beslag nemen. Tijdens de uitvoering gaat het 
gastransport gewoon door. Daarvoor zullen tijdelijke voorzieningen worden getroffen. De 
renovatiewerkzaamheden vinden in het hele land plaats. De locaties waar gewerkt gaat worden aan de 
gasleiding noemen wij 'modificaties'.
De concrete werkzaamheden vinden plaats aan de zogenoemde afsluiterschema's, meet- en regelstations, 
sectorschema’s en op Gasontvangstations. Voor deze aanvraag zijn de werkzaamheden aan de 
sectorschema's van belang. Op regelmatige afstanden in de gastransportleidingen bevinden zich 
sectorschema’s. Op deze schema's kan de doorgaande gasstroom worden onderbroken indien nodig of 
kunnen verbindingen tussen twee leidingen worden gelegd of verbroken. De schema's worden doorgaans 
compleet vervangen. Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren is het gebruik van mobiele werktuigen zoals 
kranen, trekkers, pompen noodzakelijk. Bij het gebruik van deze mobiele werktuigen wordt onvermijdelijk geluid 
geproduceerd.

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.)

Diverse meldingen en vergunningen voor o.a. ontgraven (MOOR), lozen grondwater op oppervlaktewater 
(Keur/Waterwet), toestemming verkeersmaatregelen (APV), ontheffing voor activiteiten langs wegen (APV), 
onttrekken grondwaterZ-bouwputbemaling (Keur/Waterwet), melding BLBI (Waterwet), kappen van bomen 
(APV/Wabo), Werken in of nabij een Natura 2000 gebied (Wet natuurbescherming)
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7. Ondertekening

Mevrouw mr. C. Buurman van Lievense CSO Milieu BV is gemachtigd om voor het project ‘Hilvarenbeek- 
Ravenstein' alle benodigde vergunningen aan te vragen en alle noodzakelijke meldingen in te dienen. Deze 
machtiging is toegevoegd in bijlage.

Handtekening:

Plaats: Datum:
Maastricht 28-1 1-2017
Naam: Functie:
Mevr. mr. C. Buurman Senior jurist Omgevingsrecht
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De op deze kaart weergegeven informatie is uitdrukkelijk ter informatie bedoeld 
en hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. Exacte informatie dient via 
DDS?Eagle netviewer te worden verkregen. De weergegeven informatie is 
gebaseerd op de volgende bronnen:
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Fase Start Duur in uren Activiteit Machines en aantal Bronvermogen (Lwr) per machine
IB 2018 18*7*24 2 stoppleputten met bronbemalingen 3 pompen bronbemaling 90

1*40 graven gat kraan 103
trekker 99

1*40 dichten gat 2 kranen 103
trekker 99

4*40 lassen kraan 103
aggregaat 90

Asluiter 6 2018 6*7*24 bemaling 1 pomp 90
1*40 graven gat kraan 103

trekker 99
1*40 lassen kraan 103

aggregaat 90
1*40 dichten gat 2 kranen 103

trekker 99
Afsluiter 14 2018 3*40 graven gat zuigwagen 109

kraan 103
20*7*24 bemalen 2 pompen 90

10*40 lassen kraan 103
aggregaat 90

2B IK 2018 1*40 graven gat zuigwagen 109
kraan 103

1*40 lassen kraan 103
aggregaat 90

1*40 dichten gat 2 kranen 103
trekker 99

4*7*24 bemalen 1 pomp 90
Ankerblok 2018 1*40 graven gat kraan 103

trekker 99
1*40 slopen 3 kranen 103
1*40 lassen kraan 103

aggregaat 90
1*40 dichten gat 2 kranen 103

trekker 99
4*7*24 bemalen 1 pomp 90

3B 2019 3*40 graven gat zuigwagen (509^.) 109
kraan (50/4) 103

trekker 99
5*40 lassen kraan 103

aggregaat 90
2*40 dichten gat 2 kranen 103

trekker 99
10*7*24 bemalen 1 pomp 90

IK 2019 1*40 graven gat zuigwagen 109
kraan 103

1*40 lassen kraan 103
aggregaat 90

1*40 dichten gat 2 kranen 103
trekker 99

4*7*24 bemalen 1 pomp 90
Ankerblok 2019 1*40 graven gat kraan 103

trekker 99
1*40 slopen 3 kranen 103
1*40 lassen kraan 103

aggregaat 90
1*40 dichten gat 2 kranen 103

trekker 99
4*7*24 bemalen 1 pomp 90

18 weken extra bemaling
18*7*24 bemalen pomp(en) 90



rf^MVOI
Afzender
Postbus 2, 2964 ZG Groot-Ammers

Lievense CSO Milieu BV
T.a.v. mevrouw C. Buurman 
Postbus 2 
3982 CA Bunnik

MVOI

Datum
9 november 2017

Referentie
MVOI/11707/B/JE/nb

Bladnummer
1/1

Postadres
Postbus 2
2964 ZG Groot Ammers

Bezoekadres

Edisonweg 1 
Groot-Ammers

T (085) 273 09 00

www.mvoi.nl

Behandeld door

N. Bongartz 
T(06) 82016 119 
n.bonqartz@mvoi.nl

Kamer van Koophandel
34014917

Onderwerp

Machtiging indienen vergunningaanvragen t.b.v. project “Hilvarenbeek-Ravenstein”. 

Geachte mevrouw Buurman,

U hebt opdracht gekregen om diverse werkzaamheden uit te voeren ten behoeve van 
het project “Hilvarenbeek-Ravenstein” ten gunste van N.V. Nederlandse Gasunie.

Lievense CSO Milieu BV heeft de opdracht gekregen om alle voor dit werk benodigde 
vergunningen aan te vragen en meldingen in te dienen. Dit zowel voor de voorfase als 
voor de constructiefase.

Hierbij machtig ik mevrouw mr. C. Buurman van Lievense CSO Milieu BV, gevestigd te 
Bunnik, met het recht van in de plaatstreding, voor het aanvragen van de voor het 
project “Hilvarenbeek-Ravenstein” benodigde vergunningen die onderdeel zijn van 
onze opdracht en indienen van de noodzakelijke meldingen bij de bevoegde 
bestuursorganen.

Hoogachtend, 
MVOI BV

A.C Evers 
Directeur

MVOI maakt deel uit van MVOI Holding b.v.


