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Sjef de Wijs

Van: Cats, M. (Marielle) <M.Cats@evides.nl>
Verzonden: donderdag 15 augustus 2019 10:50
Aan: Sjef de Wijs
Onderwerp: Verlenging stilteontheffing De Gijster
Bijlagen: 2017-09-15_Provincie Noord-Brabant Besluit ontheffing stiltegebied Biesb....pdf; 

PR004230 Aanvraag ontheffing stiltegebied 21 aug 2017 definitief.pdf

Beste Sjef, 
Het project waterkwaliteit De Gijster loopt uit met een half jaar en daarom zou ik een verzoek willen doen voor het 
verlengen van de stilteontheffing met kenmerk C2214378/4250795 tot 1 juli 2020. In deze mail heb ik een nadere 
toelichting op de uitloop gegeven. In de bijlage heb ik de oorspronkelijke aanvraag en vergunning toegevoegd. Ik 
hoor graag of deze gegevens voldoende zijn voor verlenging of dat we opnieuw een aanvraagformulier moeten 
invullen voor de verlenging. 
 
Reden van de uitloop van de werkzaamheden 
De ontheffing is aangevraagd tot 1 januari 2020. Er zijn verschillende redenen voor de uitloop na 1 januari. De 
werkzaamheden zijn niet begin 2018 gestart, maar in juni 2018 i.v.m. aanpassingen aan het materieel en aanschaf 
van een nieuwe kraan. De producties zijn lager dan vooraf ingeschat en daardoor is de uitvoeringsduur langer. Deze 
zomer is 1 van de kraanschepen een aantal weken buiten bedrijf in verband met een reparatie en dit heeft tot extra 
vertraging geleid. Vandaar dat we verlenging aanvragen tot 1 juli 2020. De verwachting is op dit moment dat we 
deze datum kunnen halen als het huidige materieel geen grote storingen ondervindt. 
 
Gevolgen effecten op de omgeving 
De effecten op de omgeving zijn niet anders dan bij de vergunningsaanvraag. De werkzaamheden zijn anders 
verspreid in de tijd, maar leiden niet tot een grotere belasting voor de omgeving. Met geluidsberekeningen die bij de 
oorspronkelijke aanvraag zijn toegevoegd, is aangetoond dat we aan de normen voldoen. De aannemer heeft 
onderbouwd dat hij met het materieel binnen de vergunningsruimte blijft. Tot nu toe tijdens de werkzaamheden 
geen klachten of andere vragen van omwonenden of andere betrokkenen geweest. 
 
Ik hoor graag van u, met vriendelijke groet, 
 
Mariëlle Cats 
Projectleider 
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Dit e-mailbericht is afkomstig van Evides NV of één van haar dochtermaatschappijen. Het bericht (met eventuele bijlagen) kan 
vertrouwelijke informatie bevatten. Indien u onbedoeld dit e-mailbericht ontvangt verzoeken wij u ons direct hierover te informeren door 
het bericht per e-mail terug te zenden aan de afzender en beide berichten, met eventuele bijlagen, te vernietigen. Openbaarmaking of 
verzending van dit e-mailbericht, met eventuele bijlagen, aan derden is niet toegestaan. 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
This is an e-mail message from Evides NV or one of its subsidiaries. This e-mail and any attachments may contain confidential or 
privileged information. If you are not the intended recipient you are requested to notify us immediately by returning this message by e-

mailto:M.Cats@evides.nl
www.evides.nl


2

mail to the sender and to delete both emails and attachments, if any. Disclosure or transmission of this email message and attachments, 
if any, to third parties is not allowed. 


