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I DE AANVRAAG 

Op 12 juli 2019 hebben wij een verzoek van Waterschap De Dommel, 

Bosscheweg 56 te Boxtel ontvangen om ontheffing als bedoeld in artikel 1.3 

Wet milieubeheer alsmede artikel 2.48 en artikel 6.4 van de Interim 

Omgevingsverordening Noord-Brabant voor activiteiten ten behoeve van het 

hydrologische herstel in het Beerzedal in het stiltegebied ‘Kampinasche Heide’ 
in de gemeenten Boxtel, Oirschot en Oisterwijk. 

 

II PROCEDURE 

De procedure is overeenkomstig het bepaalde in afdeling 3.4 van de 

Algemene wet bestuursrecht (Awb) uitgevoerd. 

 

De ontwerpbeschikking heeft gedurende zes weken, namelijk van 5 september 

2019 tot en met 16 oktober 2019, gedurende werkuren ter inzage gelegen bij 

zowel de gemeente Boxtel en het provinciehuis als het Waterschap De 

Dommel. Gedurende deze periode heeft de ontwerpbeschikking ook digitaal 

ter inzage gelegen. 

Op de ontwerpbeschikking hebben wij geen zienswijzen ontvangen. 

 

III TOETSINGSKADERS 

Wet milieubeheer 

Volgens artikel 1.3, eerste lid van de wet (Wet milieubeheer) 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 om plaatsen 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. 
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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.  

 

IV OVERWEGINGEN 

Wij stellen vast dat het verzoek betrekking heeft op activiteiten in het 

stiltegebied ‘Kampinasche Heide’ in de gemeenten Boxtel, Oirschot en 
Oisterwijk. Concreet doel is het hydrologische herstel van het Beerzedal. 

Hierbij kan in de periode tussen 1 november 2019 t/m 31 december 2021 de 

ervaring van de natuurlijke geluiden worden verstoord.  

 

Concreet gaat het daarbij om activiteiten in het zuidoostelijke gedeelte van het 

stiltegebied. Het betreft het gebied ten zuidwesten van Boxtel en ten 

noordwesten van Oirschot, tussen de kernen Lennisheuvel en Spoordonk, in de 

gemeenten Boxtel, Oisterwijk en Oirschot.  

 

De activiteiten bestaan samengevat uit grondwerk (ontgronden en dempen), 

kapwerkzaamheden, aanpassingen kunstwerken, enz. Het materieel dat 

hiervoor wordt ingezet, zal de natuurlijke geluiden verstoren.  

Het waterschap tracht dit te voorkomen door voor de geluidproductie tijdens de 

uitvoering bindende voorschriften op te nemen en er bij de contractvorming op 

toe te zien dat de aannemers bij de routing van het noodzakelijke 

grondtransport rekening houden met de locatie van woningen, 

vogelrustgebieden en recreatiezones in het gebied. 

Daarnaast wordt aangegeven dat gedurende de werkzaamheden de 

werkwijze zo goed als mogelijk dient te worden afgestemd op de omgeving, 

het terrein en de weersomstandigheden. Doel hiervan is schade aan de bodem 

door spoorvorming en bodemverdichting te voorkomen. 
 

Gezien de aard van de activiteiten en de voorgenomen maatregelen ter 

beperking van de hinder, zullen eventuele mogelijke gevolgen voor de rust en 

stilte in het gebied beperkt zijn. 

 

V CONCLUSIE 

De locatie in ogenschouw nemende, het feit dat uitgebreid aandacht is besteed 

aan het beperken van de nadelige gevolgen en aangezien de aard van de 

activiteiten in het teken van natuurherstel en natuurontwikkeling staat, is het naar 

onze mening mogelijk om voor deze situatie de gevraagde ontheffing te 

verlenen. 

 



 

 

  

  Datum 

27 november 2019 

Ons kenmerk 

C2248941/ 4602476 

 

  3/3 

GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-BRABANT: 
 
gelet op de Wet milieubeheer, de Interim Omgevingsverordening en de 
Algemene wet bestuursrecht; 
 
 BESLUITEN: 
 
1. de gevraagde ontheffing te verlenen; 
 
2. aan de ontheffing het volgende voorschrift te verbinden. 

- de geluidsbronnen mogen uitsluitend in werking zijn in de periode 
tussen 1 november 2019 en 31 december 2021. 

- de werkzaamheden plaatsvinden tussen 7.00 en 19.00 uur 

- de gebruikte werktuigen, voor wat betreft de geluidemissie, voldoen 

aan de Regeling geluidemissie buitenmaterieel. 
 

 

 

 

’s-Hertogenbosch, 27 november 2019 

 

 
 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 

namens deze, 

 
 

N. Wester, 

programmamanager Milieu en Gezondheid 

 

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend. 
 

 

 

 

 

 


