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I DE AANVRAAG 

Op 19-12 2019 hebben wij een verzoek van Waterschap De Dommel te 

Boxtel ontvangen om ontheffing als bedoeld in artikel 1.3 Wet milieubeheer 

alsmede artikel 2.48 en artikel 6.4 van de Interim Omgevingsverordening 

Noord-Brabant voor het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van 

herstelwerkzaamheden voor stikstofgevoelige habitattypen in het kader van het 

project Natte Natuurparel in het stiltegebied ‘Mispeleindsche en Neterselse 
Heide’ in de gemeenten Bladel, Hilvarenbeek, Oirschot en Reusel-De Mierden. 

 

II PROCEDURE 

De procedure is overeenkomstig het bepaalde in afdeling 3.4 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. 

 

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 Interim Omgevingsverordening Noord-

Brabant 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 

Wij stellen vast dat het verzoek betrekking heeft op activiteiten in en nabij het 

stiltegebied ‘Mispeleindsche en Neterselse Heide’ in de gemeenten Bladel, 

Hilvarenbeek, Oirschot en Reusel-De Mierden. Concreet doel is het treffen van 

herstelmaatregelen ten behoeve van stikstofgevoelige habitattypen in het kader 

van het project Natte Natuurparel. Hierbij kan in de periode tussen 1 

september 2020 tot 1 april 2022 de ervaring van de natuurlijke geluiden 

worden verstoord.  

 

De activiteiten bestaan samengevat uit grondwerk (ontgronden en dempen), 

kapwerkzaamheden, aanpassingen aan kunstwerken, enz. Het materieel dat 

hiervoor wordt ingezet, zal de natuurlijke geluiden verstoren.  

Aangegeven wordt dat tijdens het broedseizoen geen kapwerkzaamheden 

uitgevoerd zullen worden. Tevens worden er geen maatregelen uitgevoerd 

binnen de N2000-begrenzing. 
 

Gezien de aard van de activiteiten zullen eventuele mogelijke gevolgen voor 

de rust en stilte in het gebied beperkt zijn. 

 

V CONCLUSIE 

Aangezien de aard van de activiteiten in het teken van natuurherstel en 

natuurontwikkeling staan, is het naar onze mening mogelijk om voor deze 

situatie de gevraagde ontheffing te verlenen. 
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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 1 september 2020 en 1 april 2022. 

- de werkzaamheden zullen plaatsvinden tussen 7.00 en 19.00 uur 

- de gebruikte werktuigen voldoen, voor wat betreft de geluidemissie, 

aan de Regeling geluidemissie buitenmaterieel. 

 

 

 

 

’s-Hertogenbosch, 3 februari 2020 

 

 
 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 

namens deze, 

 
 

I.A.H.M. Cortenbach, 

programmamanager Milieu en Energie 

 

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend. 
 

 


