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I DE AANVRAAG 

Op 25 september 2019 hebben wij een verzoek van Waterschap De Dommel 

te Boxtel ontvangen om ontheffing als bedoeld in artikel 1.3 Wet milieubeheer 

alsmede artikel 7.1 juncto bepaling 4.1.1 (bijlage 8) van verbodsbepalingen 

titel 2 van de Provinciale Milieuverordening voor het aanpassen van de 

Rielloop en de Kleine Dommel en het uitvoeren van bijbehorende 

werkzaamheden in het stiltegebied ‘Strabrechtse Heide’ in de gemeente Heeze-

Leende. 

 

II PROCEDURE 

De procedure is overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 4 van de Algemene 

wet bestuursrecht (Awb) uitgevoerd. 

 

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. 

 

Provinciale Milieuverordening Noord-Brabant (PMV) 

In stiltegebieden is het beleid erop gericht om plaatsen waar geen of weinig 

geluidbelasting, als gevolg van menselijke activiteiten, aanwezig is te 

beschermen tegen verstoring van de (bijna) natuurlijke akoestische situatie. 

Daarnaast wordt ernaar gestreefd om situaties met een hoge geluidbelasting te 

verbeteren. De begrenzing van de stiltegebieden en de beschermingsregels zijn 

opgenomen in de Provinciale milieuverordening Noord-Brabant”. 
 

Ingevolge artikel 7.1 van de PMV kan een ontheffing als bedoeld in artikel 1.3 

van de Wet milieubeheer worden verleend voor zover dat bij die bepalingen is 

aangegeven. Ingevolge artikel 7.2 van de PMV wordt de ontheffing geweigerd 

indien door het stellen van voorschriften niet voldoende tegemoet kan worden 

gekomen aan het belang dat beschermd wordt door de bepaling waarvan 



 

 

  

  Datum 

4 oktober 2019 

Ons kenmerk 

C2252011/4584699 

 

  2/4 

ontheffing wordt gevraagd. Aan een ontheffing worden voorschriften 

verbonden, die ter bescherming van dat belang nodig zijn (artikel 7.3, lid 1 

PMV). In bijlage 8, Regels inzake het voorkomen of beperken van geluidhinder 

(stiltegebieden) van de PMV, wordt in bepaling 2.1.1 vermeld: “Het is 
verboden een toestel te gebruiken waardoor de ervaring van de natuurlijke 

geluiden kan worden verstoord”.  
Ingevolge bepaling 4.1.1 kunnen Gedeputeerde Staten ontheffing verlenen van 

deze verboden. 

 

IV OVERWEGINGEN 

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

zuiden van de weg Strabrechtsedijk te Heeze en ten noorden van de weg Rul 

te Heeze in het stiltegebied ‘Strabrechtse Heide’, waarbij in de periode tussen 

1 juli 2020 t/m 31 december 2020 de ervaring van de natuurlijke geluiden 

wordt verstoord.  

 

Concreet gaat het daarbij om: 

1) het herinrichten van de Rielloop om aan de KRW-eisen te voldoen. Het 

Strabrechts Broek, de graslanden ten westen van de Rielloop, is 

aangemerkt als natte natuurparel. Hier dient groot zeggemoeras te 

worden ontwikkeld. Middels het afplaggen van de voedselrijke toplaag 

worden de potenties voor dit natuurtype gerealiseerd.  

2) het laten hermeanderen van de Kleine Dommel over een lengte van ca. 

200 meter, aansluitend op de eerder uitgevoerde hermeandering in het 

kader van project Kleine Dommel – Heeze. 

3) het ophogen van enkele agrarische percelen ter compensatie van het 

stijgende grondwaterpeil als gevolg van het project. 

4) het uitvoeren van enkele restpunten van het project Kleine Dommel. 

Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden wordt gebruik gemaakt van 

graafmachines en vrachtwagens. 

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van de inrichting van het 

waterbergingsgebied Kleine Dommel. Hierbij zijn de volgende opgaven 

gesteld: waterberging, beekdalontwikkeling, natuurontwikkeling, herstel van de 

natte natuurparels en de versterking van het Natura 2000-gebied. 

Wij stellen vast dat alle activiteiten gericht zijn op de verdere ontwikkeling van 

de natuur in het betreffende gebied. 

 

V CONCLUSIE 

De locatie in ogenschouw nemende en overwegende dat de werkzaamheden 

niet alleen worden uitgevoerd om het gebied geschikt te maken voor 

waterberging maar ook om diverse natuurdoelstellingen voor het gebied te 

behalen, is het naar onze mening mogelijk om voor deze situatie de gevraagde 

ontheffing te verlenen. 
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GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-BRABANT: 
 
gelet op de Wet milieubeheer, de Provinciale milieuverordening 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 juli 2020 en 31 december 2020. 

 
3. het origineel van dit besluit te zenden aan: 

- Waterschap De Dommel 
t.a.v. mevr. M. Lemmens 
Postbus 10001 
5280 DA Boxtel 

 
en een afschrift te zenden aan: 
- Het college van burgemeester en wethouders 

van de gemeente Heeze-Leende,  
Postbus 10000 
5590 GA Heeze 

 

4. deze beschikking bekend te maken op 10 oktober 2019. 

 

 

 

 

 

’s-Hertogenbosch, 4 oktober 2019 

 

 
 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 

namens deze, 

 
 

N. Wester, 

programmamanager Milieu en Gezondheid 

 

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 70584, 5201 CZ '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

