
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 ontheffing verlenen van deze verboden.

Aanvraag moet in 4-voud worden gezonden aan:

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord Brabant

Bureau Milieubeheer lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Postbus 90151 4468781
5200 MC s-Hertogenbosch DIV-STAN o

1. Gegevens aanvrager

Naam: Stichting de Theatermakers
Ĵ cU. 'lùí

Adres: Postcode en plaats:

p/a Strijoen 6 5752 PE Deurne

Telefoonnummer: Faxnummer:

0493-323343 of 06-54914198

E-mailadres: Contactpersoon:

casper@wequitdepeel.nl Casper Vriens

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

68327668

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 gaat om een éénmalige herneming van de theaterproductie Weg uit de Peel.

Hiervoor is voor een eerdere locatie in 2018 een ontheffing verleend. (Leegveld 8a Deurne)

Betreft kenmerk: c2215279/4258458

Inhoudelijke gegevens over de activiteit zijn bij u bekend.

Er komen geen wijzigingen in de opstelling/type van de geluidsbronnen/geluidsproductie.

3. Datum, tijd(sduur) en frequentie activiteit

Datum aanvang activiteit: Datum einde activiteit:

Zie bijlage met tijden en data.

P11-134485

mailto:casper@wequitdepeel.nl


4. Locatie ontheffingplichtige activiteit (plattegrond/situatieschets bijvoegen)

- Voor een plaatsgebonden activiteit:

Naam stiltegebied: Adres activiteit:

Deurnesche Peel Soemeersinqel 127 (Hoeve Willem III)

Postcode: Gemeente:

5759 RD Deurne

Kadastrale gegevens: Eigenaar percelen:

DN00 9258 Hoeve Willem III vof

Geldende bestemming:

enkelbestemming: Recreatie

dubbelbestemming: Waarde - Attentiegebied NNB 

dubbelbestemming: Waarde - Beschermd dorpsgezicht

- Voor een mobiele activiteit:

Naam stiltegebied(en):

NVT

Omschrijving route in relatie tot de tijd:

NVT

5. Reden/aanleiding voor de ontheffingsplichtige activiteit

Zie eerdere aanvraag 2018.

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.)

-Omgevingsvergunning

-Evenementenvergunning

Horecavergunning/voorziening is aanwezig: Hoeve Willem III- Ambachtelijke Ijsmakerij

Ondertekening

Handtekening:

Plaats: Datum:

Deurne 19/1/2019

Functie:Naam:

Casper VriensBestuurslid stichting de Theatermakers

Aanvraagformulier ontheffing stiltegebieden in Noord-Brabant/2



BULAGES

Data Herneming Weg uit de Peel (2019) 

Locatie Hoeve Willem III 
Soemeersingel 127 Helenaveen 

(Gemeente Deurne)

30-mei-19 Opbouw décor 8.00-20.00
31-mei-19 Opbouw décor/tribune/inrichting terrein 8.00-20.00

l-jun-19 Inrichting terrein/uitlichten decor 8.00-23.00

2-jun-19 Repetitie op locatie 10.00-17.00
3-jun-19 Optie Repetitie 18.30-22.00
4-jun-19 Optie Repetitie 18.30-22.00
5-jun-19 Optie Repetitie 18.30-22.00

7-jun-19 Uitvoering 20.30-23.00
8-jun-19 Uitvoering 20.30-23.00
9-jun-19 Uitvoering 20.30-23.00

14-jun-19 Uitvoering 20.30-23.00
15-jun-19 Uitvoering 20.30-23.00
16-jun-19 Uitvoering 20.30-23.00
17-jun-19 Uitwijkdatum slecht weer 20.30-23.00
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