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Aanvraagformulier ontheffing stiltegebieden in Noord-Brabant 

Wettelijk kader 

In stiltegebieden is het beleid erop 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 Interim Omgevingsverordening. 

In paragraaf 2.4.2 van de Interim Omgevingsverordening (stiltegebied), wordt in artikel 2.43 lid 1 vermeld: “Ter beperking 

van geluidoverlast is het binnen een Stiltegebied verboden een toestel te gebruiken waardoor de na te streven stilte en rust 

wordt verstoord”. Artikel 2.44 lid 1 geeft aan dat het verboden is zich met een motorvoertuig of bromfiets buiten de 

gemotoriseerd verkeer opengestelde wegen of terreinen te bevinden. Ingevolge artikel 2.48 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 
 

Aanvraag moet worden gezonden aan: 

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord Brabant 

Postbus 90151 

5200 MC s-Hertogenbosch 

 

1. Gegevens aanvrager 

Naam:  

Waterschap De Dommel 

Adres:  

Postbus 10.001 

Postcode en plaats:  

5280 DA Boxtel 

Telefoonnummer:  

0411618618 

Faxnummer:  

 

E-mailadres:  

mlemmens@dommel.nl 

Contactpersoon:  

Marjolein Lemmens 

Kvk nummer: 

17277734 

BSN (indien aanvrager een particulier is):  

 

2. Omschrijving van de ontheffingplichtige activiteit 

Hier onder meer 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. 

Geluidproducerende toestellen zijn de graafmachine(s) die ca. 13 ha afgraven (20 tot 30 cm) en het vrachtverkeer dat de 

vrijkomende grond het gebied uit rijdt. In de bijgevoegde overzichtskaart is weergegeven welke werkzaamheden zijn 

voorzien. Het grootste deel valt binnen de begrenzing van het stiltegebied. Mocht er meer informatie nodig zijn, dan 

wordt deze nagestuurd.    

 

 

 

http://www.brabant.nl/
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3. Datum, tijd(sduur) en frequentie activiteit 

Datum aanvang activiteit:  

1 juli 2021 

Datum einde activiteit:  

31 december 2021 

 

4. Locatie ontheffingplichtige activiteit (plattegrond/situatieschets bijvoegen) 

- Voor een plaatsgebonden activiteit: 

Naam stiltegebied:  

Strabrechtse Heide 

Adres activiteit:  

Gebied ten zuiden van de weg Strabrechtsedijk te Heeze 

en enkele restpunten van project Kleine Dommel – Heeze 

ten noorden van de weg Rul te Heeze (zie ook eerder 

verleende ontheffing met kenmerk C2162159/3863246 

d.d. 18-9-’15) 

Postcode:  

 

Gemeente:  

Heeze-Leende 

Kadastrale gegevens:  
HZE00 F2905 
HZE00 F4316 
HZE00 F4317 
HZE00 F4318 
HZE00 F4319 
HZE00 F4320 
HZE00 F4323 
HZE00 F4324 
HZE00 F4325 
HZE00 F4605 ged. 
HZE00 B189 
HZE00 F4348 
HZE00 F4711 
HZE00 F4710 ged. 

 
Restwerkzaamheden Kleine Dommel  (zie ook eerder 
verleende ontheffing met kenmerk C2162159/3863246 
d.d. 18-9-’15) 
HZE00 A5594 ged. 
HZE00 A6230 

HZE00 A6229 

Eigenaar percelen:  

Waterschap De Dommel, Brabants Landschap en 

Staatsbosbeheer 

Geldende bestemming:  

Natuur 

 

 

- 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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1) De Rielloop voldoet in de huidige situatie niet aan de gestelde KRW-eisen, daartoe wordt de beek heringericht. Het 

Strabrechts Broek, de graslanden ten westen van de Rielloop, is aangemerkt als natte natuurparel. Hier dient groot 

zeggemoeras te worden ontwikkelt. Middels het afplaggen van de voedselrijke toplaag worden de potenties voor dit 

natuurtype gerealiseerd.  

2) De Kleine Dommel gaat over een lengte van ca. 200 meter hermeanderen, aansluitend op de eerder uitgevoerde 

hermeandering in het kader van project Kleine Dommel – Heeze. Zie ook punt 4. 

3) Er worden enkele agrarische percelen opgehoogd ter compensatie van het stijgende grondwaterpeil als gevolg van het 

project. 

4) Er worden nog enkele restpunten van het project Kleine Dommel uitgevoerd. De eerder gegraven meanders worden op 

de Kleine Dommel aangetakt. De huidige, rechte loop wordt gedempt. Voor deze werkzaamheden is reeds in 2015 een 

ontheffing aangevraagd en op 18 september 2015 verleend, bij de provincie bekend onder kenmerk 

C2162159/3863246. Omdat de periode van uitvoering is verstreken wordt voor de restpunten nogmaals een ontheffing 

voor aangevraagd. 

 

 

 

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. 

 

Omgevingsvergunning gemeente Heeze – Leende; 

Melding Ontgronding provincie Noord-Brabant1; 

Projectplan Waterwet, inclusief het ecologisch werkprotocol en programma van eisen voor archeologie. 

 

 

 

7. Ondertekening 

Handtekening: 

 

Plaats:  

Boxtel 

Datum:  

5 mei 2021 

Naam:  

Marjolein Lemmens 

Functie:  

Assistent projectleider 

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Door ondertekening van 

deze aanvraag geeft u toestemming om deze gegevens te gebruiken ten behoeve van de besluitvorming en wettelijke 

publicatie. 

                                                           
1 De melding is op 21 april 2021 ingediend. Het bevoegd gezag heeft, afgezien van de ontvangstbevestiging, 

nog geen terugkoppeling gegeven.  


