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Onderwerp 

Ontheffing stiltegebied Mispeleindse en Neterselse Heide; beekherstel Reusel 

Ons kenmerk 

C2278770/4864974 

  

I DE AANVRAAG 

Waterschap De Dommel gaat ten behoeve van het beekherstelproject Reusel 

Baarschot-Diessen werkzaamheden en activiteiten te verrichten met als doel de 

voor de Reusel vastgestelde natuurherstelmaatregelen te realiseren. Een klein 

deel daarvan vindt plaats in het stiltegebied Mispeleindse en Neterselse Heide 

in de gemeente Hilvarenbeek. Op 26 maart 2021 hebben wij van Waterschap 

de Dommel te Boxtel een verzoek ontvangen om ontheffing te verlenen van de 

verbodsbepalingen van artikel 2.48 en artikel 6.4 van de Interim 

Omgevingsverordening Noord-Brabant (Iov).  

 

II PROCEDURE 

De procedure is overeenkomstig het bepaalde in Titel 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 

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 (Iov). 

 

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 Iov 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.  
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IV OVERWEGINGEN 

Waterschap De Dommel gaat in het kader van het beekherstelproject Reusel 

Baarschot-Diessen herstelmaatregelen uitvoeren. Uit de ingediende aanvraag 

blijkt dat de periode waarin de werkzaamheden zullen plaats vinden op zijn 

vroegst aanvangt op 1 september 2021 en eindigt op 1 september 2023.  

Een deel van de werkzaamheden zullen plaatsvinden in een gebied ten zuiden 

van Baarschot dat in de Iov is aangewezen als het stiltegebied Mispeleindse en 

Neterselse Heide. Het merendeel van de herstelmaatregelen wordt echter 

uitgevoerd buiten het stiltegebied. De periode waarin de stilte en de rust in het 

voornoemde stiltegebied daadwerkelijk zal worden verbroken, blijft echter 

beperkt tot enkele weken.  

 

De betreffende maatregelen zijn opgenomen in een door het dagelijks bestuur 

van het waterschap vastgesteld projectplan als bedoeld in de Waterwet. Dat 

plan is voorbereid met toepassing van de in de Waterwet verankerde 

projectprocedure, hetgeen inhoudt dat het projectplan en de 

uitvoeringsbesluiten tegelijk worden vastgesteld en voorbereid. De aanvraag 

voor de ontheffing van de Iov is buiten de coördinatie gelaten; dit is voor de 

beoordeling van de vraag of de ontheffing al of niet kan worden verleend 

verder niet relevant.  

 

De herstelmaatregelen die binnen de begrenzing van het stiltegebied zullen 

worden uitgevoerd, zijn met name het dempen van een deel van watergang 

RS01, het slopen van een brugstuwcombinatie en het daarvoor terug graven 

van een nieuwe meander. Over deze nieuwe meander wordt een nieuwe brug 

aangelegd. Daarnaast wordt houtopstand (struiken) onderhouden, een boom 

gekapt en wordt een inrit verlegd (straatwerk). 

De aanvraag geeft inzicht in de machines die hiervoor zullen worden ingezet 

Dat zijn:  

- een vrachtwagen met dieplader voor aanvoer rijdend materieel; 

- hydraulische graafmachines; 

- een trekker-dumpercombinaties voor afvoer van de vrijkomende grond; 

- zaagwerkzaamheden met een kettingzaag en bosmaaier; 

- een hydraulische kraan/bobcat met hulpstukken voor sloop (uitnemen 

en afvoeren) van brugstuwcombinatie (of vergelijkbaar naar inzicht van 

de aannemer) en tevens voor opnemen klinkerbestrating inrit. 

Gezien de fase waarin het project zich bevindt, is het niet mogelijk om nog 

preciezer het in te zetten materieel te beschrijven. Naar onze mening is het 

weliswaar een globaal beeld van de in te zetten machines maar is dit wel 

voldoende om de aanvraag te kunnen beoordelen. 

 

Het deel van het stiltegebied waar de herstelwerkzaamheden worden 

uitgevoerd betreft een smalle uitloper van het stiltegebied omgeven door 

akkerbouwgebieden. Het materieel dat voor de herstelwerkzaamheden wordt 
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gebruikt, verschilt wat betreft de geluidemissie niet of nauwelijks van het 

materieel voor de akkerbouw wordt gebruikt. Hierdoor zullen de 

natuurherstelwerkzaamheden het niveau van het heersende achtergrondgeluid 

nauwelijks overstijgen. Gezien de omvang van de locatie binnen het 

stiltegebied (ongeveer 200x500 m2) zullen de meeste werkzaamheden en 

transporten bestaan uit aanleg, sloop, draai-, graaf- en rijbewegingen over 

korte afstand. De oppervlakte van het gebied maakt het vrijwel onmogelijk om 

met veel materieel tegelijkertijd te werken en gelet op het feit dat de 

werkzaamheden grotendeels na elkaar zullen plaatsvinden, zal de verstoring 

van de stilte en de rust in het gebied relatief beperkt zijn. 

 

De overige werkzaamheden uitgevoerd buiten het stiltegebied veroorzaken ook 

geluid dat de rust en stilte in het stiltegebied kan verstoren. De Iov kent echter 

geen verbodsbepalingen voor de werkzaamheden buiten het stiltegebied. Op 

basis van de Iov is rondom een stiltegebied zogenaamde attentiezone gelegen. 

De werkzaamheden en activiteiten binnen dergelijke zones mogen op de grens 

van het stiltegebied de grenswaarde van 50 dB(A) niet overschrijden. 

Uit het projectplan blijkt dat de werkzaamheden in de attentiezone rondom het 

stiltegebied zich beperken tot het aanleggen van een onderhoudspad. Deze 

werkzaamheden zijn zodanig dat geen overschrijding te verwachten is. 

 

Voor het stiltegebied Mispeleindse en Neterselse Heide zijn meerdere 

ontheffingen aangevraagd voor natuurherstel. De betreffende projecten liggen 

echter op een zodanige afstand van elkaar dat de effecten elkaar niet 

beïnvloeden of versterken. 

 

V CONCLUSIE 

Gelet op het vorenstaande en het belang dat met de natuurherstelmaatregelen 

is gemoeid zijn er voor ons geen redenen om de ontheffing te weigeren. Dat 

geldt te meer omdat aangenomen mag worden dat de 

natuurherstelmaatregelen zullen bijdragen aan de rust en de stilte in het gebied.  
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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 9 september 2021 en 9 september 2023. 

- de werkzaamheden zullen plaatsvinden tussen 8.00 en 17.00 uur 

 

3. het origineel van dit besluit te zenden aan: 

- Waterschap De Dommel 

 t.a.v. mevr. S. van der Horst 

 Bosscheweg 56 

 5283 WB Boxtel 

 

en een afschrift te zenden aan de gemeente Hilvarenbeek 

 

4. deze beschikking bekend te maken op 19 april 2021. 

 

 

’s-Hertogenbosch, 13 april 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

