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Aanvraagformulier ontheffing stiītegebieden in Noord-Brabant

Wettelijk kader

In stiītegebieden 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 

stiītegebieden 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 (stiītegebieden), 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.

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
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Aanvraag moet worden gezonden aan:
Het college van Gedeputeerde Staten van Noord Brabant
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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.
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Indien een plan van aanpak van de voorgenomen activiteiten is opgesteld s.v.p in enkelvoud bijvoegen
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3. Datum, tijd(sduur) en frequentie activiteit

Datum aanvanq activiteit:
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Datum einde activiteit:
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4. Locatie ontheffingplichtige activiteit (plattegrond/situatieschets bijvoegen)

- Voor een plaatsgebonden activiteit:

Naam stiltegebied: /\a Ar iMl [3ied7lv)cjtlpi Adres activiteit:

AUJćJOį__ íZjlj1tPostcode: Gemeente

Kod“Lr*"s-ą
Geldende bestemming:

VAM
elaende bestemming
Ąì^-Ķa CA

Eigenaar percelen:
________ tV-U 1 iAXc^

- Voor een mobiele activiteit: 

Naam stiltegebied (en):

Omschrijving route in relatie tot de tijd:

5. Reden/aanleiding voor de ontheffingsplichtige activiteit
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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.
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