
Provincie Noord-Brabant

Aanvraagformulier ontheffing stiltegebieden in Noord-Brabant

Wettelijk kader

In stiltegebieden 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 
stiltegebieden 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 (stiltegebieden), 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.

Aanvraag moet in 4-voud worden gezonden aan:
Het college van Gedeputeerde Staten van Noord Brabant
Bureau Milieubeheer
Postbus 90151
5200 MC s-Hertogenbosch

1. Gegevens aanvrager

Naam: Waterschap de Dommel

Adres: Bosscheweg 56 Postcode en plaats: 5283 WB Boxtel

Telefoonnummer: 0411618618 Faxnummer:

E-mailadres: mgraat@dommel.nl Contactpersoon: Mario Graat

Kvk nummer: 17277734 BSN (indien aanvrager een particulier is):

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.

Indien een plan van aanpak van de voorgenomen activiteiten is opgesteld s.v.p in enkelvoud bijvoegen.
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In onderstaande tabel is per maatregel het in te zetten materieel met bronvermogen en tijdsduur benoemd:

Omschrijving werk Geluidsbron Bronvermogen Geschatte tijd (in dagen)

Graafwerk Graafmachine 100 dB (A) 30

Vervoeren grond Tractor 105 dB (A) 30

Aanbrengen brug, voorde en Graafmachine 100 dB (A) 10

duikers
Handgereedschap 90 dB (A)

Zaagwerkzaamheden* Kettingzaag 105 dB (A) 3

*Gedurende de onderstaande uitvoeringsperiode zullen de werkzaamheden per deelgebied uitgevoerd worden. Tijdens het 
broedseizoen zullen er geen kapwerkzaamheden uitgevoerd worden. Tevens worden er geen maatregelen uitgevoerd binnen 
de N2000-begrenzing.

3. Datum, tijd(sduur) en frequentie activiteit

Volgens de huidige planning vinden de werkzaamheden plaats in de periode februari 2020 t/m mei 2020

4. Locatie ontheffingplichtige activiteit (plattegrond/situatieschets bijvoegen)

- Voor een plaatsgebonden activiteit:

Naam stiltegebied:

'De Utrecht___________________________
Postcode:

N.v.t.__________________________________
Kadastrale gegevens:

HVR 001381

Adres activiteit:

n.v.t., zie bijgevoegde situatietekening 
Gemeente:

Hilvarenbeek__________________________
Eigenaar percelen:
ASR Verzekeringsmaatschappij

Geldende bestemming:
Water, Natuur

- Voor een mobiele activiteit:

Naam stiltegebied(en):
'De Utrecht

Omschrijving route in relatie tot de tijd:
Omschrijving route in relatie tot de tijd: De vrijkomende grond wordt deels in het projectgebied zelf verwerkt in te dempen 

watergangen. Voor het grootste deel wordt de grond vervoerd naar omliggende percelen. Rijroutes zijn nog niet bepaald.
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5. Reden/aanleiding voor de ontheffingsplichtige activiteit

Uitvoering van de werkzaamheden in het kader van het project Natte Natuurparel de Utrecht. In dit project worden 
herstelmaatregelen getroffen ten behoeve van de stifstofgevoelige habitattypen in het N2000-gebied Kempenland-West. 
Deze herstelmaatregelen zijn een verplichting vanuit de Wet natuurbescherming.

6. Inzicht in samenhangende besluiten

Omschrijving andere vergunningen/ontheffingen die voor de activiteit nodig zijn (bijv. op grond van de APV, Wet 
milieubeheer, Natuurbeschermingswet e.d.)
Projectplan Waterwet ^verleend)

Omgevingsvergunning ^ in beoordeling )

Ontgrondingsmelding ^ in beoordeling )

7. Ondertekening

Handtekening:

Plaats: Boxtel Datum: 18-12-2020

Naam: dhr. M. Graat Functie: Omgevingsmanager
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Bijlage: Situatietekening
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Opdrachtgever
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Projectomschrijving

Beekherstel Hoogeindse Beek

Tekeningomschrijving

Definitief Ontwerp

Tekeningnummer

455688-S-1-0001

Aanbrenqen stuw in bestaande watergang

Maten in meters tenzij anders vermeld 
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Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.
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