
Overzicht van uw invoer

Controleer uw invoer. Is deze correct en volledig klik dan op de [Ondertekenen en Vei
Wilt u nog aanpassingen uitvoeren klik dan op [Terug]»-— ------ :----------ingekomen

2 6 JUL 2022

Aanvraag ontheffing StiltegeBretleŕfín^Ňoord-Brabant

INLEIDING
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: Als 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.
Toelichting bij het formulier

» Dit formulier heeft maximaal 8 pagina's;
» Vragen voorzien van een sterretje (*) zijn verplicht;
» Sommige vragen zijn voorzien van een 'i'. Als u deze met de muis aanklikt ziet u een toelichting;
» Bij meerkeuze vragen (vierkante keuzevakjes) één of meer opties aanvinken; waar één antwoord mogelijk is (ronde 

keuzevakjes) één van de opties aanklikken;
» U kunt het ingevulde formulier [Tussentijds bewaren]. U kunt dan op een later tijdstip de rest van het formulier invullen;
« U blijft zelf verantwoordelijk voor het bijvoegen van virusvrije bestanden. Aanvragen die een virus bevatten worden automatisch 

geweigerd. Het kan zijn dat u dan geen ontvangstbevestiging krijgt. Neem in dat geval zelf contact op met de ODBN via 
onderstaande contactgegevens.

Voor het volledig invullen van dit formulier heeft u in ieder geval nodig:

» Een digitale handtekening. Natuurlijke personen kunnen deze handtekening plaatsen met DigiD. Rechtspersonen hebben 
hiervoor een middel eHerkenning nodig met een machtiging voor het ondertekenen van vergunningaanvragen die worden 
ingediend bij de provincie Noord-Brabant (nadere infol.

» Een berichtenboxnaam (nadere infa) als u kiest voor afhandeling via het veilige mailsysteem van de overheid;
» Een e-mailadres om een afschrift van het formulier en een ontvangstbevestiging te kunnen ontvangen per e-mail;
» Een rechtsgeldige machtiging (voorbeeld) als u als gemachtigde het formulier indient;
» Tekeningen voorzien van een duidelijke legenda met verklaring van alle nummers, tekens en afkortingen;

Vragen of contact
Als u een nadere toelichting wenst, kunt u contact opnemen met één van de medewerkers van het Bureau Milieubeheer, 
telefoonnummer 073 681 28 29. of een e-mail sturen aan Programma Milieu en Energie.

Privacy
De provincie Noord-Brabant vindt de bescherming van uw privacy belangrijk. Raadpleeg de Proclaimer als u wilt weten wat we met uw 
gegevens doen.

ALGEMENE (PROJECT) GEGEVENS

Beschrijving van de voorgenomen activiteit
De aanvraag betreft: 
een mobiele activiteit

Hier kunt u ondermeer inzicht verschaffen in geluidproducerende toestellen (geluidbronnen) die de natuurlijke geluiden in een 
stiltegebied kunnen verstoren. Bronvermogens en duur van het gebruik van de toestellen dienen hierbij te worden vermeld.
eenmalige doorgang met ongeveer 40 klassieke motorvoertuigen voor de duur van 1 uur.

Als een plan van aanpak van de voorgenomen activiteiten is opgesteld deze s.v.p. als bijlage aan het eind van het formulier 
toevoegen.
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Datum, tijd(sduur) en frequentie activiteit

http://www.brabant.nl


Datum aanvang activiteit:

Aanvang

Aanvang

Frequentie

08-10-2022 en de activiteit eindigt: 08-10-2022

uur tot11:00 12:00 uur +I- [7]

00:00 uur tot 00:00 uur +I- Q

Reden/aanleiding activiteit
Reden/aanleiding voor de ontheffingsplichtige activiteit

toertocht met klassieke automobielen.

Inzicht in samenhangende besluiten
Omschrijving andere vergunning/ontheffingen die voor de activiteit nodig zijn 
(bijv. op grond van de APV, Wet milieubeheer, Wet natuurbescherming, e.d.):

geen

Check de locatie(s) op hun ligging in een stiltegebied op de stilteaebiedenkaart 
Selecteer het/de stiltebied(en) waar de activiteiten plaatsvinden:
Rucphense Bosschen

Omschrijving route in relatie tot de tijd:

doorgang Nederheidse Baan tussen Schijf en Nederheide voor de duur van 1 uur

LOCATIE 1
Is de postcode locatie bekend? Nee

Kadastrale gegevens 

Kadastrale gegevens

Ruimte voor opmerkingen t.a.v. adres (bijv. omschrijving locatie(s) als deze niet aan een huisadres is/zijn gekoppeld) 
Nederheidse Baan tussen Schijten Nederheide

AANVRAGER
Dient u het formulier in als? bedrijf of instelling 
De aanvraag/melding/verzoek is voor mezelf
Wilt u het contact via de Berichtenbox voor bedrijven laten lopen? Nee

Bedrijf/instelling (rechthebbende)

Naam bedrijf of instelling Car2Business

LET OP: alleen als uw machtiging eHerkenning van toepassing is op een specifieke vestiging vult u ook het vestigingsnummer in 

Inschrijvingsnummer KvK 66686741 Vestigingsnr. Kvk nr en Vestioinasnr

Vorm Stichting

Contactpersoon bedrijf/instelling
Aanspreektitel Dhr.

Voorletter(s)

Voorvoegsel(s)

Achternaam

de

Kreek



Telefoonnr

E-mailadres
(rechthebbende)

Controle E-mailadres

0651807781

stefan@dekreektransport.nl

stefan@dekreektransport.nl

ADRESGEGEVENS
Adresgegevens (rechthebbende)
Gebruikt u een postbusadres? Nee, correspondentie via huis-adres
(rechthebbende)
Is dit een nederlands adres/postbus? Ja
(rechthebbende)
Huisadres (rechthebbende)
Na invoeren van postcode en huiS'/postbusnummer wordt automatisch de bijbehorende overige gegevens opgehaald.

Postcode

Straat

Plaats

Gemeente

2984 BE Huisnummer 23 Toevoeging

Scheepmakerstraat

Ridderkerk

Ridderkerk

INDIENINGSWIJZE EN BIJLAGEN
Wijze van ondertekenen en indienen
Ondertekening met eHerkenning Nee

U kunt het formulier tijdelijk nog indienen door onderaan op de bevestigingspagina te klikken op het printer-icoon. áí

Onderteken de afdruk en verzend deze samen met de bijlagen per post aan:
Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Bureau Milieubeheer
Postbus 90151
5200MC 's-Hertogenbosch

LET OP Eén en ander vertraagt de verwerking van uw aanvraag minimaal met enkele dagen.
Na afdrukken hoeft u dan niet meer te klikken op de knop 'Ondertekenen en Verzenden' en kan het venster worden gesloten.
Verplichte bijlagen

Plattegrond/situatieschets

VOORWAARDEN EN VERPLICHTINGEN
bij de aanvraag van een ontheffing stiltegebieden Noord-Brabant
Aanvrager verklaart dat hij/zij:

* ermee bekend is dat bij wijziging in de omstandigheden die van belang zijn bij de beoordeling van de ontheffingaanvraag, dit zo 
spoedig mogelijk dient te worden doorgegeven aan de provincie Noord-Brabant, onder vermelding van het kenmerk waaronder 
de aanvraag in behandeling is.

» alle gewenste inlichtingen met betrekking tot de voor de beoordeling en controle benodigde gegevens terstond en naar waarheid 
zal verstrekken aan de met behandeling en controle van de aanvraag en ontheffing belaste ambtenaren.

» ermee bekend is dat de ontheffing onverwijld wordt ingetrokken indien hij/zij één of meer uit zijn/haar vergunning voortvloeiende 
verplichtingen niet nakomt, dan wel in het kader van de aanvraag van deze ontheffing onjuiste gegevens heeft verstrekt. Voorts 
kan de ontheffing worden gewijzigd of ingetrokken als de omstandigheden zodanig zijn gewijzigd dat de ontheffing niet verleend 
zou zijn als deze omstandigheden aanwezig waren geweest op het tijdstip waarop de ontheffing is verleend.

» alle gegevens naar waarheid heeft verstrekt.

Door het aanvinken verklaart de aanvrager bekend en akkoord te zijn met bovenstaande: 0

Ondertekening

mailto:stefan@dekreektransport.nl
mailto:stefan@dekreektransport.nl


\4.
(aanvrager)

O^JL/v, c\jLs~-
(hoedanigheid)

«2-0- - - 
(datum)
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(plaats)

U kunt het formulier printen door hier te klikken.
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Stiltegebied Rucphense Bosschen
Oppervlakte 740 hectare

Provincie Noord-Brabant
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