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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:  

EBN BV 

Adres:  

Daalsesingel 1 

Postcode en plaats:  

3511SV   UTRECHT 

Telefoonnummer:  

030 233 9001 

Faxnummer:  

 

E-mailadres:  

vincent.veldhorst@ebn.nl 

Contactpersoon:  

Vincent Veldhorst 

Kvk nummer: 

14026250 

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. 

Het doen van seismisch onderzoek in het kader van de Seismische Campagne Aardwarmte Nederland 

(SCAN) door EBN.  

Geluidsproducerende toestellen zijn een reguliere landbouwtractor met boorinstallatie en het opwekken van 

geluid in de bodem ten behoeve van de seismische metingen. 

Bronvermogen landbouwtrekker is 104 dB(A); 

Bronvermogen geluidsopwekking meting is niet van toepassing. Geluid wordt geproduceerd op 20 meter 

http://www.brabant.nl/
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diepte in afgedicht boorgat. Afhankelijk van weerkaatsing in de ondergrond liggen geschatte geluidsniveaus 

tussen de 100 dB en 130 dB gedurende een fractie van een seconde. Het geluid is te omschrijven als een 

doffe dreun. Vergelijkbaar met een donderklap van onweer. 

 

 

 

 

 

 

3. Datum, tijd(sduur) en frequentie activiteit 

Datum aanvang activiteit:  

1 juni 2020 

Datum einde activiteit:  

31 augustus 2020  (per gebied dagdeel per activiteit) 

 

4. Locatie ontheffingplichtige activiteit (plattegrond/situatieschets bijvoegen) 

- Voor een plaatsgebonden activiteit: 

Naam stiltegebied:  

 

Adres activiteit:  

 

Postcode:  

 

Gemeente:  

 

Kadastrale gegevens:  

 

Eigenaar percelen:  

 

Geldende bestemming:  

 

 

 

- Voor een mobiele activiteit: 

Naam stiltegebied(en):  

De Utrecht, Landschotse Heide, Ullingsche Bergen, Regte Heide, Kampinasche Heide 

Omschrijving route in relatie tot de tijd:  

Het zetten van de boringen vindt in een dagdeel plaats (per gebied). De geluidsopwekking is eveneens in 

een dagdeel gereed (per gebied). 

 

5. Reden/aanleiding voor de ontheffingsplichtige activiteit 

 

Seismisch onderzoek t.b.v. het SCAN project. Meer informatie www.scanaardwarmte.nl. 

Het onderzoek bestaat uit een aantal onderdelen waarbij het zetten van boringen en geluidsopwekking voor 

de stiltegebieden van belang is. Omdat het 2D onderzoek vrijwel rechte lijntracés kent is het onmogelijk om 

de stiltegebieden te ontzien. Daardoor zou een bocht ontstaan en dat maakt het 2D beeld van de 

ondergrond, dat met het onderzoek gegenereerd wordt, onbruikbaar. 

 

 

 

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. 
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Niet van toepassing, wel is er op basis van Wnb voortoets uitgevoerd voor alle onderzoekslijnen. Met Provincie 

Brabant is afgestemd evenals met alle gemeenten op de lijnen. 

 

 

 

 

7. Ondertekening 

Handtekening:  

 

Plaats:  

Utrecht 

Datum:  

29-4-2020 

Naam:  

Gitta Zaalberg 

Functie:  

Programmamanager geotechnische operaties 

 


