
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:
Enexis netbeheer B.V.
Adres: Postcode en plaats:
Wekkerstraat 25 5652 AN
Telefoonnummer: Faxnummer:
0682682949
E-mailadres: Contactpersoon:
Arian.van.der.meiiden@enexis.nl Arjan van der Meijden
Kvk nummer: BSN (indien aanvrager een particulier is):
17131139

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.

P11-134485

http://www.brabant.nl
mailto:Arian.van.der.meiiden@enexis.nl


Vanwege de aanleg van kabels en leidingen wordt er een werkterrein ingericht ten behoeve van opslag 
materialen (kabelhaspels en toebehoren), unit voor personeel, camera's en (afval)containers. Zie 
bijgevoegde plattegrond.

Het werkterrein wordt gedurende de werkzaamheden gebruikt door personeel van Enexis, 
aannemersbedrijven Hurkmans, gebr. van der steen en haar eventuele onderaannemers.

De verwachtte transportbewegingen op een rijtje:
- Opbouw van werkterrein; vrachtwagen(s) met containers/hekwerk/unit
- 1x per circa 2 weken aanvoer van materialen met vrachtwagen + oplegger + heftruck
- Dagelijks werkbussen voor uitvoerend personeel met en zonder aanhanger/haspelwagen
- Dagelijks personenauto's voor uitvoerend personeel
- Aan/afvoer van afval (containers) door vrachtwagen
- Afbreken van werkterrein; vrachtwagen(s) met containers/hekwerk/unit

Werktijden op werkdagen van 7:00 uur tot uiterlijk 16:30 uur.

3. Datum, tijd(sduur) en frequentie activiteit

Datum aanvang activiteit: Datum einde activiteit:
(beoogd) 5 september 2022(Verwachting) 31-3-2023

4. Locatie ontheffingplichtige activiteit (plattegrond/situatieschets bijvoegen)

- Voor een plaatsgebonden activiteit:

Naam stiltegebied:
De Pan

Adres activiteit:

Postcode: Gemeente:
6026 RJ Cranendonck
Kadastrale gegevens: Eigenaar percelen:
Sectie B, nummer 1500 Gemeente Cranendonck
Geldende bestemming:

- Voor een mobiele activiteit: 

Naam stiltegebied(en):

Omschrijving route in relatie tot de tijd:

5. Reden/aanleiding voor de ontheffingsplichtige activiteit

Aanleg voor nieuwe kabels ten behoeve van de uitbreiding van het elektriciteitsnet
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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.

n.v.t.

7. Ondertekening

Handtekening:

Plaats: Datum:
Eindhoven 16-8-2022
Naam: Functie:
Arjan van der Meijden Projectleider

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Door 
ondertekening van deze aanvraag geeft u toestemming om deze gegevens te gebruiken ten behoeve van de 
besluitvorming en wettelijke publicatie.
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