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I DE AANVRAAG 
Op 18 december 2020 hebben wij van Waterschap De Dommel te Boxtel een 
verzoek ontvangen voor het verkrijgen van ontheffing van de 
verbodsbepalingen van artikel 2.48 en artikel 6.4 van de Interim 
Omgevingsverordening Noord-Brabant (IOV) voor het uitvoeren van 
natuurherstelwerkzaamheden in het stiltegebied De Utrecht in de gemeente 
Hilvarenbeek.  
 
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. 
 
Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant 
De provincie heeft gebieden als stiltegebied aangewezen en begrensd. Het 
beleid in deze gebieden is erop gericht om het gebied te beschermen tegen 
verstoring van de (bijna) natuurlijke akoestische situatie. Daartoe zijn in de 
Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant van 5 november 2019 
(voorheen: de Provinciale Milieuverordening) in de artikelen 2.43 tot en met 
2.46 verbodsbepalingen opgenomen. Van deze verbodsbepalingen kan 
worden afgeweken door het verlenen van een ontheffing waar zo nodig 
voorschriften aan worden verbonden om de stilte in de als stiltegebieden 
aangewezen gebieden zo veel mogelijk te waarborgen. 
 
IV OVERWEGINGEN 
Het verzoek heeft betrekking op activiteiten en werkzaamheden in het gebied 
De Utrecht (Kempenland-West) in de gemeente Hilvarenbeek dat als 
stiltegebied is aangewezen. 
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Waarop heeft de aanvraag betrekking?  
Waterschap De Dommel gaat het beekdal van de Hoogeindse Beek 
herinrichten. Dat doen ze om verdroging van het beekdal tegen te gaan en de 
juiste hydrologische voorwaarden te creëren voor de natte natuurdoelen. Het 
streven is om het oude karakter van de beek terug te brengen door de 
oorspronkelijke beek te herstellen. Er worden watergangen gegraven en 
gedempt en de bestaande begroeiing wordt voor een deel verwijderd om zo 
een nieuwe loop van Hoogeindse Beek te realiseren. Uit de aanvraag blijkt dat 
de uitvoering ongeveer 30 dagen in beslag zal nemen en zal plaatsvinden in 
de periode van 1 februari 2021 tot en met 31 mei 2021 (abusievelijk staat in 
de aanvraag 2020). Daarnaast worden verschillende landbouwpercelen, die 
thans in gebruik zijn voor de teelt van land- en tuinbouwgewassen, omgevormd 
tot natuur. 
 
Voor de uitvoering van deze werkzaamheden worden een graafmachine, een 
tractor en een motorzaag ingezet. Er zal nagenoeg geen sprake zijn aan- en 
afvoer van grond omdat de vrijgekomen grond zo veel mogelijk binnen het 
project wordt hergebruikt. 
 
Wat is de juridisch-bestuurlijke grondslag van de activiteiten en 
werkzaamheden?  
Dit project is onderdeel van een groter plan dat de maatregelen omvat om de 
verdroging in het natuurgebied Kempenland-West tegen te gaan.  Het beekdal 
met zijn moerassen en vennen wordt aangemerkt als natte natuurparel. De 
natuurdoelen die voor het gebied zijn vastgesteld, moeten vóór 2027 bereikt 
zijn. De natuurdoelen die binnen het project zijn vastgesteld, neemt het 
waterschap mee in het project.  
 
Het herstellen, verbeteren en uitbreiden van de natuurwaarden in ecologisch 
waardevolle natuurgebieden is een verplichting op grond van Europese en 
(inter-)nationale regels. Hoewel elke inbreuk op de normen die de stilte en de 
rust in de stiltegebieden beogen te waarborgen ongewenst is, kan het doel dat 
met de werkzaamheden is beoogd een dergelijke inbreuk rechtvaardigen. Het 
herstel en uitbreiding van de natuurwaarden zal per saldo namelijk aan de rust 
en de stilte in het gebied bijdragen.  
 
Welke afweging maken we? 
Voor een groot deel vinden de voorgenomen werkzaamheden plaats in 
gebieden die in het kader van het Natuurnetwerk zijn aangewezen als 
bestaande natuur (grijs). In deze gebieden is daarmee sprake van het uitvoeren 
van onderhoud/beheer/verbetering van de reeds bestaande natuur. 
Op grond van bepaling 3.1.c zijn dergelijke beheer- en 
onderhoudsmaatregelen van de ontheffingsplicht vrijgesteld. Dit betekent dat ze 
mogen worden uitgevoerd zonder dat er een ontheffing voor dient te worden 
aangevraagd.  
 
Een klein deel van de werkzaamheden wordt uitgevoerd in drie gebieden die 
binnen de projectgrens in het Natuurnetwerk als ‘nieuwe natuur’ (oranje, zie 
onderstaand kaartje) worden gekenmerkt. Deze zijn erop gericht de natuur die 
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onder meer te lijden heeft onder de verdroging te herstellen. De aangevraagde 
ontheffing heeft uitsluitend op de werkzaamheden in deze gebieden betrekking.  

 

  

 
 
Voor de beantwoording van de vraag of de aangevraagde ontheffing al of niet 
kan worden verleend, vinden wij het relevant dat in de directe omgeving 
percelen zijn die in gebruik zijn als voor de land- en tuinbouw. Geluid 
veroorzaakt door de natuurherstelwerkzaamheden, zal nauwelijks verschillen 
van het geluid dat door de landbouwbedrijven wordt veroorzaakt.  
 
De noodzakelijke kapwerkzaamheden zullen plaats vinden buiten het 
broedseizoen zodat de broedvogels in het gebied worden ontzien. Er is 
daarom geen reden iom de ontheffing te weigeren vanwege het feit dat de 
vogels in het gebied worden verstoord.   
 
Voor zover nodig wijzen wij op het bestaan van de Regeling geluidemissie 
buitenmaterieel en benadrukken dat wij er veel waarde aan hechten dat wordt 
voldaan aan de eisen en voorwaarden die in de voornoemde Regeling zijn 
vastgelegd.  
 
V CONCLUSIE 
Gelet op het doel dat met de activiteiten en werkzaamheden is beoogd en het 
belang dat daarmee is gemoeid en in aanmerking nemend dat het geluid van 
de betreffende werkzaamheden en activiteiten niet of nauwelijks verschilt van 
het heersende geluidsniveau, kan de aangevraagde stilteontheffing worden 
verleend.  
 

nieuwe natuur 

bestaande natuur 
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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 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 februari 2021 en 31 mei 2021 tussen 7.00 en 19.00 uur 

3. het origineel van dit besluit te zenden aan: 

- Waterschap De Dommel 

t.a.v. de heer M. Graat 

Bosscheweg 56 

5283 WB Boxtel 

en een afschrift te zenden aan 

- Antea 

t.a.v. N. van der Zee 

Postbus 40 

4900 AA Oosterhout 

- de gemeente Hilvarenbeek 

Postbus 3 

5080 AA Hilvarenbeek 

4. deze beschikking bekend te maken op 25 januari 2021. 

 

 

’s-Hertogenbosch, 19 januari 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

