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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
Postbus 90151
5200 MC s-Hertogenbosch

1. Gegevens aanvrager
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Naam:
MVOI
Adres:
Postbus 2

Postcode en plaats:
2964 ZG Groot Ammers

Telefoonnummer: Faxnummer:
(085) 273 09 00 1
E-mailadres: Contactpersoon:
n.bonaartz@mvoi.nl N. Bongartz
Kvk nummer:
34014917

BSN (indien aanvrager een particulier is):

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.

Op 23 februari hebben Gedeputeerde Staten van Noord Brabant een ontheffing verleend (uw kenmerk 
C22203Ì4 I 4321524) voor het aanleggen en verwijderen van een afvoeríeiding voor bemalìngswater in het 
stiltegebied ‘De Utrecht' in de gemeente Hilvarenbeek. Door omstandigheden is een verlenging van deze 
ontheffing noodzakelijk. Naar verwachting worden nog werkzaamheden uitgevoerd in september 2019. Voor 
de zekerheid is een nieuwe ontheffing tot en met oktober 2019 aangevraagd.

Voorde inschrijving van de ontheffìngsplichtige activiteiten wordt verwezen naarde aanvraag en 
bijbehorende stukken bij uw ontheffing met kenmerk C22203Ì4 ļ 4321524.
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3. Datum, tijd(sduur) en frequentie activiteit

Datum aanvang activiteit: Datum einde activiteit:
september 2019oktober 2019

4. Locatie ontheffingplichtige activiteit (plattegrond/situatieschets bijvoegen)

Fototracékaarf toegevoegd als bijlage.

- Voor een plaatsgebonden activiteit:

Naam sfiltegebied:
De Utrecht

Adres activiteit:
Oude Trambaan, Esbeek

Postcode: Gemeente:
5085 EN Hilvarenbeek
Kadastrale gegevens: Eigenaar percelen:
Perceel 00592 Gasunie
Geldende bestemming:
Bedrijf - Nutsbedrijf

- Voor een mobiele activiteit:

Naam stiltegebied(en):
l
Omschrijving route in relatie tot de tijd:
i

5. Reden/aanleiding voor de ontheffingsplichtige activiteit
Zie de aanvraag en bijbehorende stukken bij uw ontheffing met kenmerk C2220314 I 4321524.

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.)

Diverse meldingen en vergunningen voor o.a. ontgraven (MOOR), lozen grondwater op oppervlaktewater 
(Keur/Waterwet), toestemming verkeersmaatregelen (APV), ontheffing voor activiteiten langs wegen (APV), 
onttrekken grondwaterAbouwputbemaling (Keur/Waterwet), melding BLBI (Waterwet), kappen van bomen 
(APV/Wabo), Werken in of nabij een Natura 2000 gebied (Wet natuurbescherming)
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7. Ondertekening

Mevrouw mr. C. Buurman van Lievense CSO Milieu BV is gemachtigd om voor het project ‘Hilvarenbeek- 
Ravenstein' alle benodigde vergunningen aan te vragen en alle noodzakelijke meldingen in te dienen. Deze 
machtiging is toegevoegd in bijlage.

Handtekening:

Plaats: Datum:
Maastricht 22-11 -2018
Naam: Functie:
Mevr. mr. C. Buurman Senior jurist Omgevingsrecht
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