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Aanvraag ontheffing Stiltegebieden in Noord-Brabant

INLEIDING
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: Als 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.

Toelichting bij het formulier

« Dit formulier heeft maximaal 8 pagina's;
« Vragen voorzien van een sterretje ( * ) zijn verplicht;
« Sommige vragen zijn voorzien van een 'i' . Als u deze met de muis aanklikt ziet u een toelichting;
» Bij meerkeuze vragen (vierkante keuzevakjes) één of meer opties aanvinken; waar één antwoord mogelijk is (ronde keuzevakjes) 

één van de opties aanklikken;
« U kunt het ingevulde formulier [Tussentijds bewaren]. U kunt dan op een later tijdstip de rest van het formulier invullen;
» U blijft zelf verantwoordelijk voor het bijvoegen van virusvrije bestanden. Aanvragen die een virus bevatten worden automatisch 

geweigerd. Het kan zijn dat u dan geen ontvangstbevestiging krijgt. Neem in dat geval zelf contact op met de ODBN via 
onderstaande contactgegevens.

Voor het volledig invullen van dit formulier heeft u in ieder geval nodig:

« Een digitale handtekening. Natuurlijke personen kunnen deze handtekening plaatsen met DigiD. Rechtspersonen hebben hiervoor 
een middel eHerkenning nodig met een machtiging voor het ondertekenen van vergunningaanvragen die worden ingediend bij de 
provincie Noord-Brabant (nadere info).

« Een berichtenboxnaam (nadere info) als u kiest voor afhandeling via het veilige mailsysteem van de overheid;
« Een e-mailadres om een afschrift van het formulier en een ontvangstbevestiging te kunnen ontvangen per e-mail;
» Een rechtsgeldige machtiging (voorbeeld) als u als gemachtigde het formulier indient;
« Tekeningen voorzien van een duidelijke legenda met verklaring van alle nummers, tekens en afkortingen;

Vragen of contact

Als u een nadere toelichting wenst, kunt u contact opnemen met één van de medewerkers van het Bureau Milieubeheer, telefoonnummer 
073 681 28 29, of een e-mail sturen aan Programma Milieu en Energie.

Privacy

De provincie Noord-Brabant vindt de bescherming van uw privacy belangrijk. Raadpleeg de Proclaimer als u wilt weten wat we met uw 
gegevens doen.

http://www.brabant.nl
http://www.brabant.nl/loket/eherkenning
http://www.brabant.nl/loket/berichtenbox
mailto:sdwijs@brabant.nl?subject=Re%20Aanvraag%20ontheffing%20stiltegebieden
http://www.brabant.nl/proclaimer.aspx


ALGEMENE (PROJECT) GEGEVENS

Beschrijving van de voorgenomen activiteit

De aanvraag betreft: 
een mobiele activiteit

Hier kunt u ondermeer inzicht verschaffen in geluidproducerende toestellen (geluidbronnen) die de natuurlijke geluiden in een stiltegebied 
kunnen verstoren. Bronvermogens en duur van het gebruik van de toestellen dienen hierbij te worden vermeld.

Project groot onderhoud Peelkanalen. De geluidproducerende toestelling zijn uitgeschreven in de bijlage.

Als een plan van aanpak van de voorgenomen activiteiten is opgesteld deze s.v.p. als bijlage aan het eind van het formulier toevoegen.

Datum, tijd(sduur) en frequentie activiteit

Datum aanvang activiteit:

Aanvang 

Frequentie

01-10-2021

07:00 uur

max 100 dB(A)

en de activiteit eindigt: 

tot

31-03-2022

19:00 uur +I- Qĵ

Reden/aanleiding activiteit

Reden/aanleiding voor de ontheffingsplichtige activiteit

De Peelkanalen vormen samen het hoofd wateraanvoersysteem voor de Peelregio en liggen in het grensgebied van Noord- 
Brabant en Limburg. Het projectgebied omvat het Kanaal van Deurne, de Helenavaart en het Peelkanaal of Defensiekanaal van 
Griendtsveen tot Oploo. De belangrijkste functie van de kanalen is wateraanvoer uit de Maas. Om deze functie te waarborgen is 
onderhoud nodig. Het onderhoud (voor deze ontheffing) bestaat uit: herstel van het hydraulisch profiel(baggeren).
Vanuit het Waterschap Aan en Maas is vooroverleg geweest tussen mevrouw M. van den Hoven en dhr. S. de Wijs.

Inzicht in samenhangende besluiten

Omschrijving andere vergunning/ontheffingen die voor de activiteit nodig zijn 
(bijv. op grond van de APV, Wet milieubeheer, Wet natuurbescherming, e.d.):

melding wet Natuurbescherming



Check de locatie(s) op hun ligging in een stiltegebied op de stiltegebiedenkaart 

Selecteer het/de stiltebied(en) waar de activiteiten plaatsvinden:
Deurnesche Peel

Omschrijving route in relatie tot de tijd:

Zie bijlage voor nadere toelichting.

LOCATIE 1
Is de postcode locatie bekend?

Kadastrale gegevens 

Kadastrale gegevens

Ruimte voor opmerkingen t.a.v. adres (bijv. omschrijving locatie(s) als deze niet aan een huisadres is/zijn gekoppeld) 

Kanaal van Deurne en Helenavaart

Nee

DNE00-H-827Ī

DNE00-H-8531

http://kaartbank.brabant.nl/viewer/app/Kaartbank/?bookmark=8a91825d51a75b7b0151aa0f92200004


AANVRAGER
Dient u het formulier in als? bedrijf of instelling 

De aanvraag/melding/verzoek is voor een ander 

Wie is die ander? bedrijf of instelling

Bent u gemachtigd? Ja

Wilt u het contact via de Berichtenbox voor bedrijven laten lopen? Nee

Bedrijf/instelling (gemachtigde)

Naam bedrijf of instelling RPS

LET OP: alleen als uw machtiging eHerkenning van toepassing is op een specifieke vestiging vult u ook het vestigingsnummer in 

Inschrijvingsnummer KvK 24161143 Vestigingsnr. 000022993827 Kvk nr en Vestigingsnr

Contactpersoon bedrijf/instelling

Aanspreektitel

Voorletter(s)

Voorvoegsel(s)

Achternaam

Telefoonnr

E-mailadres
(gemachtigde)

Controle E-mailadres

Mevr.

T.A.

ter

Wee

0615621708

Vergunningenmanagement@rps.nl

Vergunningenmanagement@rps.nl

Waterschap Aa en Maas

Namens bedrijf/instelling (rechthebbende)

Naam bedrijf of instelling 

Inschrijvingsnummer KvK 

Vorm

17251019 Vestigingsnr. 000025068377 Kvk nr en Vestigingsnr

Vennootschap onder firma Z Maatschap

Contactpersoon bedrijf/insteMing

Aanspreektitel

Voorletter(s)

Voorvoegsel(s)

Achternaam

Telefoonnr

E-mailadres
(rechthebbende)

Mevr.

M

van den

Hoven

06 83 05 33 01

mvandenhoven@aaenmaas.nl

mvandenhoven@aaenmaas.nlControle E-mailadres

http://www.ondernemersplein.nl/berichtenbox-voor-bedrijven/
http://www.kvk.nl/over-de-kvk/over-het-handelsregister/wat-staat-er-in-het-handelsregister/nummers-in-het-handelsregister/
mailto:Vergunningenmanagement%40rps.nl
mailto:Vergunningenmanagement@rps.nl
http://www.kvk.nl/over-de-kvk/over-het-handelsregister/wat-staat-er-in-het-handelsregister/nummers-in-het-handelsregister/
mailto:mvandenhoven%40aaenmaas.nl
mailto:mvandenhoven@aaenmaas.nl


ADRESGEGEVENS
Adresgegevens (gemachtigde)

Gebruikt u een postbusadres? Ja
(gemachtigde)

Is dit een nederlands adres/postbus? Ja
(gemachtigde)

Postbusadres (gemachtigde)

Na invoeren van postcode en hus/postbusnummer wordt automatisch de bijbehorende overige gegevens opgehaald

Postcode 4140 AB Postbusnr. 75

Straat Postbus

Plaats Leerdam

Gemeente Vijfheerenlanden

Adresgegevens (rechthebbende)

Gebruikt u een postbusadres? Nee, correspondentie via huis-adres
(rechthebbende)

Is dit een nederlands adres/postbus? Ja
(rechthebbende)

Huisadres (rechthebbende)

Na invoeren van postcode en hus/postbusnummer wordt automatisch de bijbehorende overige gegevens opgehaald

Postcode 5216 PP Huisnummer 70 Toevoeging

Straat Pettelaarpark

Plaats 'S-Hertogenbosch

Gemeente 'S-Hertogenbosch



INDIENINGSWIJZE EN BIJLAGEN
Wijze van ondertekenen en indienen

Ondertekening met eHerkenning Ja

Verplichte bijlagen

Plattegrond/situatieschets

Rechtsgeldige machtiging

82309487_6631142_21-030_WP- 
OMjoverzichtskaart^stilteontheffing^1- 
0 20210616.pdf

82309487_6631143_Volmacht_aanvraag_vergunningen_15062021.pdf

Optionele bijlagen

Maximaal 5 (geen .zip-bestanden)

Omschrijving Selecteer bijlage Regel toevoegen

Overzicht plattegrond 82309487_6631144_Overzichtskaart_20201117.pdf

Omschrijving project 82309487_6631145_Context_project_GO_Peelkanalen.pdf



VOORWAARDEN EN VERPLICHTINGEN
bij de aanvraag van een ontheffing stiltegebieden Noord-Brabant
Aanvrager verklaart dat hij/zij:

« ermee bekend is dat bij wijziging in de omstandigheden die van belang zijn bij de beoordeling van de ontheffingaanvraag, dit zo 
spoedig mogelijk dient te worden doorgegeven aan de provincie Noord-Brabant , onder vermelding van het kenmerk waaronder de 
aanvraag in behandeling is.

« alle gewenste inlichtingen met betrekking tot de voor de beoordeling en controle benodigde gegevens terstond en naar waarheid zal 
verstrekken aan de met behandeling en controle van de aanvraag en ontheffing belaste ambtenaren.

« ermee bekend is dat de ontheffing onverwijld wordt ingetrokken indien hij/zij één of meer uit zijn/haar vergunning voortvloeiende 
verplichtingen niet nakomt, dan wel in het kader van de aanvraag van deze ontheffing onjuiste gegevens heeft verstrekt. Voorts kan 
de ontheffing worden gewijzigd of ingetrokken als de omstandigheden zodanig zijn gewijzigd dat de ontheffing niet verleend zou zijn 
als deze omstandigheden aanwezig waren geweest op het tijdstip waarop de ontheffing is verleend.

» alle gegevens naar waarheid heeft verstrekt.

Door het aanvinken verklaart de aanvrager bekend en akkoord te zijn met bovenstaande: 0


