
Provincie Noord-Brabant

Aanvraagformulier ontheffing stiltegebieden in Noord-Brabant

Wettelijk kader

In stiltegebieden is het beleid erop 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 Interim Omgevingsverordening.
In paragraaf 2.4.2 van de Interim Omgevingsverordening (stiltegebied), wordt in artikel 2.43 lid 1 vermeld: "Ter beperking 
van geluidoverlast is het binnen een Stiltegebied verboden een toestel te gebruiken waardoor de na te streven stilte en rust 
wordt verstoord”. Artikel 2.44 lid 1 geeft aan dat het verboden is zich met een motorvoertuig of bromfiets buiten de 
gemotoriseerd verkeer opengestelde wegen of terreinen te bevinden. Ingevolge artikel 2.48 kunnen Gedeputeerde Staten 
ontheffing verlenen van deze verboden.

Opmerking: Indien het voorgenomen evenement en/of werkzaamheden plaatsvinden in een Natura2000-gebied of een 
ander gebied met natuurwaarden, is het niet uit te sluiten dat u tevens een vergunning of ontheffing moet aanvragen op 
grond van de Wet natuurbescherming. Zie hiervoor onze site www.brabant.nl

Aanvraag moet worden gezonden aan:
Het college van Gedeputeerde Staten van Noord Brabant
Postbus 90151
5200 MC s-Hertogenbosch

1. Gegevens aanvrager

Naam:
Waterschap De Dommel

Adres: Postcode en plaats:
Bosscheweg 56 5283 WB, Boxtel

Telefoonnummer: Faxnummer:
0411-618618 x

E-mailadres: Contactpersoon:
svdhorst@dommel.nl Suzan van der Horst

Kvk nummer: BSN (indien aanvrager een particulier is): x
17277734

2. Omschrijving van de ontheffingplichtige activiteit

Hier onder meer 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.

Het zuidelijk deel van het projectgebied (omgeving Moleneind) bevindt zich binnen de begrenzing van stiltegebied 
Mispeleindsche/Neterselse Heide. Op de bijgevoegde kaart is aangegeven welke maatregelen plaatsvinden binnen 
de begrenzing van dit stiltegebied. Het gaat hierbij om het dempen van een deel van watergang RS01, het slopen 
van een brugstuwcombinatie en het daarvoor terug graven van een nieuwe meander. Over deze nieuwe meander 
wordt een nieuwe brug aangelegd. Daarnaast wordt houtopstand (struiken) afgezet, een boom gekapt en wordt 
een inrit verlegd (straatwerk).

P11-134485

http://www.brabant.nl
mailto:svdhorst@dommel.nl


De geluid producerende toestellen welke worden ingezet bij het deel van het beekherstelproject binnen het 
stiltegebied bestaan uit:

- Vrachtwagen met dieplader voor aanvoer rijdend materieel;

- Hydraulische graafmachines;

- Trekker-dumpercombinaties voor afvoer van de vrijkomende grond;

- Zaagwerkzaamheden met kettingzaag en bosmaaier;

- Hydraulische kraan/Bobcat met hulpstukken voor sloop (uitnemen en afvoeren) van brugstuwcombinatie (of 
vergelijkbaar naar inzicht van de aannemer) en tevens voor opnemen klinkerbestrating inrit.

Gedurende de onderstaande uitvoeringsperiode zullen de werkzaamheden uitgevoerd worden. Tijdens het 
broedseizoen zullen geen kapwerkzaamheden en verstorende maatregelen binnen de N2000-begrenzing worden 
uitgevoerd.

3. Datum, tijd(sduur) en frequentie activiteit

Datum aanvang activiteit: 1-9-2021 Datum einde activiteit: 1-9-2023

n.b. De uitvoeringsperiode kan wijzigen als gevolg van 
eventuele procedures. De datum 'aanvang activiteit' 
betreft dan ook de vroegst haalbare startdatum, de 
genoemde einddatum is tevens incl. onderhoudstermijn.

De netto uitvoerinastiid (Deriode met werkeliik

verhooad geluidsniveau) binnen deze tijdsduur zal voor

alle werkzaamheden samen beperkt zijn tot enige

weken.

4. Locatie ontheffingplichtige activiteit (plattegrond/situatieschets bijvoegen)

- Voor een plaatsgebonden activiteit: n.v.t.

Naam stiltegebied: Adres activiteit:

Postcode: Gemeente:

Kadastrale gegevens: Eigenaar percelen:

Geldende bestemming:

- Voor een mobiele activiteit:

Naam stiltegebied(en): Mispeleindse - en Neterselse Heide

Omschrijving route in relatie tot de tijd:

Werkzaamheden liggen net binnen begrensd stiltegebied, rijbewegingen en route zijn altijd het gebied uit. 
Rijbeweging is beperkt tot aanvoer van bouwmateriaal, rijdend materieel, grond voor straatwerk en beperkte 
afvoer van enige vrachten ontgraven (niet lokaal herbruikbare) grond. De uit de watergang vrijkomende grond
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wordt vrijwel volledig lokaal verwerkt voor demping van de bestaande watergang.

Op basis van de omvang van het werk en de volumes is het volgende een conservatieve (worstcase) aanname als 
het gaat om transportbewegingen het gebied in of uit: het gaat om maximaal enige tientallen vrachten voor aan- 
en afvoer van bouw- en of sloopmateriaal, grondstoffen en rijdend materieel en dus ook maximaal enige tientallen 
meters. De meeste werkzaamheden en transporten betreffen aanleg, sloop, draai-, graaf- en rijbewegingen over 
korte afstand. Indien gewenst kunnen we in het voorschrift opnemen dat de aannemer in het stiltegebied alleen 
van zonsopkomst tot zonsondergang (in de praktijk tussen 8.00-17.00u) met machines mag werken.

5. Reden/aanleiding voor de ontheffingsplichtige activiteit

De uitvoering van de fysieke maatregelen uit het door de Provincie Noord-Brabant in gecoördineerde procedure 
vastgestelde en goedgekeurde projectplan waterwet Reusel Baarschot Diessen. Aanleiding: de ecologie in en langs 
de Reusel voldoet niet aan doelstellingen die daarvoor gelden vanuit de beleidskaders voor water en landnatuur 
(KRW, SGBP, WBP4, Natuurbeheerplan Noord-Brabant 2016 en N2000 beheerplan Kempenland West). Beekherstel 
van de Reusel is opgenomen als maatregel in het N2000 beheerplan en als zodanig ook opgenomen in de 
bestuursovereenkomst tussen het waterschap en de provincie Noord Brabant.

6. Inzicht in samenhangende besluiten

Omschrijving andere vergunningen/ontheffingen die voor de activiteit nodig zijn (bijv. APV, Wet milieubeheer, Wet 
Natuurbescherming e.d.). Gaarne ook aangegeven of tijdens werkzaamheden een gedragscode in acht wordt genomen.
Voor het project is door Waterschap De Dommel een door Provincie Noord-Brabant gecoördineerde procedure 
doorlopen. Het goedkeuringsbesluit is inmiddels genomen en de definitieve stukken m.b.t. het Projectplan 
Waterwet incl. bijlagen en besluiten liggen ter inzage t/m 21-4-2021. Dit betekent dat de ontheffing stiltegebieden 
niet meer mee gecoördineerd kan worden en zodoende los wordt aangevraagd. Voor dit N2000 project ligt vanuit 
het beheerplan N2000 een vrijstelling voor de gebiedsbescherming op dit project. Voor de soortbescherming is een 
Natuurtoets uitgevoerd en geconstateerd dat de maatregelen geen aanleiding geven tot een WNB-ontheffing.

Voor de uitvoering van het werk door de aannemer wordt een ecologisch werkprotocol opgesteld. De eisen uit het 
werkprotocol zullen in het RAW bestek worden voorgeschreven aan de aannemer. Tevens wordt in de besteksfase 
bepaald welke eisen of voorschriften in het bestek kunnen worden opgenomen om hinder en overlast te beperken.

7. Ondertekening

Handtekening:Handtekening:

S^dHũįjbt
Plaats: Datum:
Boxtel 1-4-2021

Naam: Functie:
Suzan van der Horst Interim omgevingsmanager
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