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Onderwerp 

Ontheffing stiltegebied Oude Buissche Heide 

Ons kenmerk 

C2282957/4917950 

  

Aanvraag 

Op 22 juni 2021 hebben wij van Sando Puinrecycling te Breda een verzoek 

ontvangen voor het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 1.3 Wet 

milieubeheer alsmede artikel 2.48 en artikel 6.4 van de Interim 

Omgevingsverordening Noord- Brabant (aangevuld 15 juni 2021) ten behoeve 

van het breken van metselwerkpuin met een mobiele puinbreker in het 

stiltegebied ‘Oude Buissche Heide’ in de gemeente Zundert. 

 

Procedure 

De procedure is overeenkomstig het bepaalde in Titel 4 van de Algemene wet 

bestuursrecht (Awb) uitgevoerd. 

 

Toetsingskaders 

Wet milieubeheer 
Volgens artikel 1.3, eerste lid van de wet kan een ontheffing alleen worden 

verleend als het belang van de bescherming van het milieu zich daartegen niet 

verzet. 

 

Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant 
In stiltegebieden is het beleid erop gericht het gebied te beschermen tegen 

verstoring van de (bijna) natuurlijke akoestische situatie. De begrenzing van de 

stiltegebieden en de beschermingsregels zijn opgenomen in de Interim 

Omgevingsverordening Noord-Brabant van 5 november 2019. 

In de artikelen 2.43 tot en met 2.46 zijn verboden opgenomen voor wat betreft 

activiteiten binnen de grenzen van een stiltegebied. Ingevolge artikel 2.48 in 

samenhang met artikel 6.4 van de Interim Omgevingsverordening Noord 

Brabant kan een ontheffing als bedoeld in artikel 1.3 van de Wet milieubeheer 

worden verleend voor zover dat bij die bepalingen is aangegeven. Aan een 

ontheffing worden voorschriften verbonden, die ter bescherming van dat belang 

nodig zijn. 
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Overwegingen 

De werkzaamheden worden uitgevoerd op de locatie Roosendaalsebaan 21 te 

Achtmaal in de periode tussen 8 juli 2021 t/m 29 september 2021. Dit gebied 

is als stiltegebied aangewezen en gedurende deze periode kan de ervaring 

van de natuurlijke geluiden worden verstoord. 

De werkzaamheden hebben als doel het breken van circa 1700 ton 

metselwerkpuin afkomstig van de sloop van (een deel van) het hoofdgebouw 

met een mobiele breker. Het granulaat wordt niet afgevoerd maar ter plaatse 

hergebruikt.  

 

Concreet gaat het om de volgende activiteiten en handelingen: 

1) het breken van 1700 ton middels een mobiele breker  

2) het voeden van de breker middels een graafmachine 

3) het in depot zetten en verwerken van het granulaat door een shovel 

 

Wegen, gebouwen, flora, fauna, enz. zijn allemaal een essentieel onderdeel 

van een stiltegebied. Zij bepalen het uiterlijk van het stiltegebied. Het slopen en 

breken van een gebouw in een stiltegebied kan dan ook worden gezien als 

een noodzakelijk gegeven voor het onderhoud van (de gebouwen in) het 

gebied. 

 

Het breken van het puin met een mobiele breker is mede gelet op het bij de 

aanvraag gevoegde akoestisch rapport een zeer verstorende bron. Een 

indicatieve berekening heeft echter aangetoond dat het breken buiten het 

stiltegebied inclusief het beladen, afvoer van puin en aanvoer van granulaat 

een minder wenselijke optie is omdat dit meer verstoring over een groter 

oppervlakte zal opleveren. Dit is de reden waarom het de voorkeur verdient 

om de activiteiten en handelingen binnen het stiltegebied uit te voeren. Dit 

maakt dat wij van mening zijn dat de ontheffing kan worden verleend. Aan 

deze ontheffing verbinden wij voorschriften om de verstoring van de rust en de 

stilte in het gebied zo veel mogelijk als redelijkerwijs mogelijk te beperken. De 

puinbreker mag slechts een beperkt aantal uren per dag in werking zijn. 

Aangezien op zeer korte afstand van de sloop-/breekactiviteiten een andere 

woning staat, wordt de bedrijfsduur van de breker ook beperkt door de 

voorschriften opgenomen in het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval 

 

Conclusie 

De locatie in ogenschouw nemende en overwegende dat de activiteiten en 

handelingen waarop de ontheffing betrekking heeft noodzakelijk zijn voor (de 

gebouwen in) het gebied, bestaat er naar onze mening geen reden om de 

gevraagde ontheffing te weigeren. Daardoor wordt de stilte en de rust in het 

gebied verstoord. Door de voorschriften die wij aan de ontheffing verbinden, 

zijn wij van oordeel deze verstoring zo beperkt mogelijk te kunnen houden.  
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GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-BRABANT: 

gelet op de Wet milieubeheer, de Interim Omgevingsverordening en de 

Algemene wet bestuursrecht; 

 

BESLUITEN: 

1. de aangevraagde ontheffing te verlenen; 

2. aan de ontheffing de volgende voorschriften te verbinden. 

a. de geluidsbronnen mogen uitsluitend in werking zijn vanaf de dag 

van afgifte van deze beschikking tot en met 29 september 2021. 

b. de mobiele puinbreker mag niet meer dan 4 uur per dag in werking 

zijn tussen 7.00 en 18.00 uur 

3. het origineel van dit besluit te zenden aan: 

Sando Puinrecycling BV 

t.a.v. mevr. A. van Dijk 

Eikdonk 15 

4825 AZ Breda 

en een afschrift te zenden aan: 

Het college van burgemeester en wethouders 

van de gemeente Zundert, 

Postbus 10.001 

4880 GA Zundert 

4. deze beschikking bekend te maken op 21 juli 2021. 

 

’s-Hertogenbosch, 15 juli 2021 

 
 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 

namens deze, 

 
A. Harthoorn - Huppertz, 

projectleider lucht, luchtvaart, geluid en MER 

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend. 
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Bezwaar 

Bezwaren tegen dit besluit kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van 

dit besluit worden ingediend bij: 

 

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 

Secretariaat van de hoor- en adviescommissie 

Postbus 90151 

5200 MC te ‘S-HERTOGENBOSCH 

 

Wij vragen u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord 

"bezwaarschrift" te vermelden. 

 

Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening, naam en adres 

van de indiener, de dagtekening en ons kenmerk van het besluit. Ook dient u 

een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is en de 

gronden van het bezwaar hierin op te nemen. 

 

Daarnaast vragen wij u vriendelijk om een kopie van dit besluit bij te voegen. 

Kunt u ons ook uw telefoonnummer geven?  De provincie kan dan, mocht dit 

nodig zijn, u bellen om samen de beste aanpak van behandeling van uw 

bezwaarschrift te bespreken. 

 

Meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften vindt u op 

www.brabant.nl/bezwaar. 

 

U kunt het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie bereiken via 

telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e 
mailadres bezwaar@brabant.nl. 

 

 

Voorlopige voorziening 

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift 

ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van 

een bezwaarschrift een zogenaamde “voorlopige voorziening” te vragen bij: 
de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, 

Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. 

 

Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, 

bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende de tijd die nodig is om de 

bezwaren te behandelen en daarop een besluit te nemen. Voorwaarde om 

zo’n voorlopige voorziening te vragen is, dat er sprake is van spoedeisend 
belang. 

 

Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. 

 

mailto:bezwaar@brabant.nl

