
From: Casper Vriens <casper@weguitdepeel.nl>
Sent: dinsdag 29 januari 2019 17:17:18
To: Sjef de Wijs
Cc:
Subject: RE: aanvraag ontheffing stiltegebied herneming Weg uit de Peel 2019
Attachments: Weguit de Peel 2019 overzicht geluidsverstoring.pdf 

Geachte heer de Wijs,

Bijgevoegd een overzicht van de dagen waarop met geluidsversterking gaat worden gewerkt bij onze theatervoorstelling.

Hiermee blijven we binnen de 9 dagen waar het gaat om de geluidsversterking van spraak en muziek van band.

Daarnaast aangegeven wat eventueel verstorend kan werken wat betreft aanvoer van materiaal en opbouw.

Zwaar materieel wordt hiervoor zeker niet gebruikt. Enkel aan en afvoer van materiaal met een vrachtauto en het rondrijden van een heftruck voor de 

opbouw van de tribune.

Waarbij aangemerkt dat 17 juni naar wij hopen geen voorstelling is.

Deze dag wordt enkel gebruikt als er onverhoopt ergens een voorstelling is uitgevallen door slecht weer.

Door middel van een db meter houden we het geluidsniveau van de geluidsinstallatie in de gaten, zodat we zeker, zoals afgelopen jaar, onder de 

gestelde norm blijven.

Mochten er nog vragen zijn, hoor ik het graag.

Met vriendelijke groeten,

Casper Vriens.

Theatermaker Casper Vriens

Strijpen 6
5752 PE Deurne

0493-323343

06-54914198

Van: Sjef de Wijs [mailto:SdWijs@brabant.nl] 

Verzonden: woensdag 23 januari 2019 18:45

Aan: 'Casper Vriens' 
Onderwerp: RE: aanvraag ontheffing stiltegebied herneming Weg uit de Peel 2019

Geachte heer Vriens,

Ik heb uw aanvraag in goede orde ontvangen en zal deze binnenkort beoordelen. Wat mij al wel is opgevallen, is dat het totale evenement veel meer dagen kent als 

de voorgaande keer. Alle facetten (opbouw, repetitie en uitvoering) duren langer als voorheen. Ik ga er vanuit dat bij de opbouw geluidmakend materieel wordt 

gebruikt en ook tijdens de uitvoering versterkt geluid wordt gebruikt. Is dit ook het geval bij de repetitie gedurende 4 dagen. Indien dit het geval is, kent het 

evenement een verstoring van 14 dagen (incl afbouw) waar het voorheen slechts 9 dagen was. Destijds heb ik al aangegeven dat 9 dagen het maximum was. Indien 

tijdens de repetitie geen versterkt geluid wordt gebruikt, resteren 9-10 dagen. Dit is voor ons nog te overwegen.

Graag uw reactie hierop.

In eerder contact heb ik aangegeven dat Gedeputeerde Staten overwegen de regels voor ontheffing vast te leggen. Dit is tot op heden nog niet gebeurd maar uit de 

eerste concepten is op te maken dat dergelijke evenementen in de toekomst niet meer mogelijk zijn.

Met vriendelijke groet

Sjef de Wijs

Van: Casper Vriens  

Verzonden: zaterdag 19 januari 2019 22:43



Aan: Sjef de Wijs 

Onderwerp: aanvraag ontheffing stiltegebied herneming Weg uit de Peel 2019

Geachte heer de Wijs.

Bijgevoegd vindt u vast ter informatie de aanvraag voor een ontheffing stiltegebied voor de nmalige herneming van onze theaterproductie Weg uit 

de Peel in juni 2019.

We hebben weer een bijzonder fraaie locatie met zeer veel peelhistorie gevonden, maar ligt wel in het stiltegebied Deurnesche Peel.

Tijdens de voorstellingen vorig jaar hebben we geluidsmetingen verricht, en deze bleven toen ruim binnen de gestelde normering.

Ik stuur de aanvraag, zoals verzocht, ook in viervoud per post en ondertekend aan het college van Gedeputeerde Staten.

Met vriendelijke groet, 

namens de theatermakers,

Casper Vriens.

Theatermaker Casper Vriens

Strijpen 6

5752 PE Deurne

0493-323343
06-54914198

Van: Sjef de Wijs [mailto:SdWijs@brabant.nl] 

Verzonden: zaterdag 29 september 2018 12:12

Aan: 'Casper Vriens' <casper@weguitdepeel.nl>

Onderwerp: RE: aanvraag ontheffing stiltegebied

Geachte heer Vriens,

In de laatste regel verzoek ik u de aanvraag niet voor 2019 in te dienen (dus niet in 2018). Als u de aanvraag in jan 2018 indient (dit is minimaal 3 maanden vooraf) 

kunt u halverwege jan 2019 over de ontheffing beschikken.

Daarnaast is er geen wettelijke verplichting dat de ontheffing eerst moet zijn verleend voordat de aanvraag om een omgevingsvergunning cq evenementenvergunning 

kan worden aangevraagd of worden afgegeven. 

Met vriendelijke groet

Sjef de Wijs

Van: Casper Vriens <casper@weguitdepeel.nl> 

Verzonden: vrijdag 28 september 2018 22:50
Aan: Sjef de Wijs <SdWijs@brabant.nl>

Onderwerp: RE: aanvraag ontheffing stiltegebied

Geachte heer de Wijs,

Als eerste dank voor het uitgebreide antwoord.

Inmiddels is de kogel door de kerk. We gaan onze voorstelling Weg uit de Peel na groot succes hernemen in juni 2019.

Maar als ik het goed begrijp betekent dit dus dat we pas op z’n vroegst medio april weten of we mogelijk (wederom) een ontheffing stiltegebied 

krijgen voor de locatie Leegveld in Deurne.

Ik vrees dat dat veel te laat is. 

Na het ontvangen van de ontheffing stiltegebied kunnen we pas aan de slag gaan met de omgevingsvergunning, evenementenvergunning en verdere 

organisatie/planning rondom de voorstelling.

Het is dan niet re el dat dit dan allemaal nog haalbaar is voor juni 2019. 

Zijn er misschien nog andere mogelijkheden?



Met vriendelijke groeten,

namens de theatermakers,

Casper Vriens.

Theatermaker Casper Vriens
Strijpen 6

5752 PE Deurne

0493-323343

06-54914198

Van: Sjef de Wijs [mailto:SdWijs@brabant.nl] 

Verzonden: woensdag 12 september 2018 13:34

Aan: 'Casper Vriens' <casper@weguitdepeel.nl>
Onderwerp: RE: aanvraag ontheffing stiltegebied

Geachte heer Vriens,

Tot op dit moment hebben zich geen wijzigingen in het beleid voor het verlenen van ontheffingen voorgedaan. Wel wordt gewerkt aan een beleidsregel waarin wordt 

vastgelegd welke activiteiten wel of niet kunnen worden toegestaan. Zoals het er nu voor staat, zal in de beleidsregel een maximum van 6 avonden komen te staan 

waarvan 4 op dezelfde locatie. Uiteraard zal er ook een clausule in komen voor activiteiten die niet passen binnen de beleidsregel maar waarvan kan worden 

aangetoond dat deze al eerder hebben plaatsgevonden. Mogelijk dat bij dergelijke ontheffingen de normale Awb-procedure ipv de verkorte procedure zal worden 

nageleefd waarbij het dossier langs GS gaat. Dit betekent dat de aanvraag minimaal 3 maanden vooraf moet zijn ingediend. Naar verwachting zal deze beleidsregel 

rond de jaarwisseling van kracht worden.

Indien u de nieuwe aanvraag indient na de beleidsregel van kracht is geworden, zult u in de laatste categorie vallen.

Omdat eea nog niet duidelijk is, kunt u niet terugvallen op bovenstaande. Gezien de planning verzoek ik u de nieuwe aanvraag niet voor 2019 in te dienen.

Met vriendelijke groet

Sjef de Wijs

Van: Casper Vriens <casper@weguitdepeel.nl> 

Verzonden: dinsdag 11 september 2018 23:34

Aan: Sjef de Wijs <SdWijs@brabant.nl>

Onderwerp: RE: aanvraag ontheffing stiltegebied

Geachte heer de Wijs,

Eerder hebben we contact gehad over de verleende ontheffing Stiltegebied voor de theatervoorstelling Weg uit de Peel in Deurne.

De voorstellingen waren en zijn een groot succes.

Vanaf Deurne allemaal uitverkocht.

Komende week staan we nog 7 dagen op een locatie in de Mortel.

Het loopt zo goed dat we op dit moment overwegen volgend jaar de voorstelling te gaan hernemen.

Onze favoriete locatie hiervoor is Deurne wederom aan het Leegveld. (met het allermooiste zicht op de Peel!)

Mijn vraag is of er nog zaken zijn veranderd in de toekenning van een ontheffing stiltegebied waar we rekening mee moeten houden.

Of is de kans groot dat een toekenning ontheffing voor stiltegebied in 2019 voor deze herneming van de voorstelling in Deurne op dezelfde locatie 

geen probleem oplevert?

Hoe is de procedure nu in deze?



De nu beoogde speeldata in 2019 zijn:

Donderdag 6 juni 

Vrijdag 7 juni

Zaterdag 8 juni

Zondag 9 juni, eerste Pinksterdag

Maandag 10 juni, tweede Pinksterdag (uitwijk slecht weer)

Donderdag 13 juni 

Vrijdag 14 juni 

Zaterdag 15 juni

Zondag 16 juni (uitwijk slecht weer)

Alvast dank weer.

Met vriendelijke groeten,

namens de Theatermakers,

Casper Vriens.

Theatermaker Casper Vriens

Strijpen 6

5752 PE Deurne

0493-323343
06-54914198

Brabantlaan 1 | Postbus 90151 | 5200 MC ’s-Hertogenbosch | Telefoon 073 6812812 | Fax 073 6141115 | contact | Twitter: @brabant | 

www.brabant.nl

Kom zaterdag 15 september naar de open dag op het provinciehuis! Vier de Dag van de Democratie’ met ons mee.

U bent welkom van 10.00 tot 17.00 op Brabantlaan 1 in Den Bosch. Meer op: www.brabant.nl/opendag

Brabantlaan 1 | Postbus 90151 | 5200 MC ’s-Hertogenbosch | Telefoon 073 6812812 | Fax 073 6141115 | contact | Twitter: @brabant | www.brabant.nl

De provincie Noord-Brabant is verkozen tot best bestuurde decentrale overheid 2017.

Meer informatie op: www.brabant.nl/bestbestuurd2017

Brabantlaan 1 | Postbus 90151 | 5200 MC ’s-Hertogenbosch | Telefoon 073 6812812 | Fax 073 6807680 | contact | Twitter: @brabant | www.brabant.nl

Kies voor Brabant!

Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart 2019: www.brabant.nl/verkiezingen



Herneming Weg uit de Peel (2019)

Locatie Hoeve Willem III

Soemeersingel 127 Helenaveen

(Gemeente Deurne) Omschrijving Geluidsverstoring

30-mei-19 2 maal vrachtwagen met aanvoer materiaal

Opbouw décor Voor opbouw décor zijn geen apparaten nodig die herrie maken.

8.00-20.00

31-mei-19 In de ochtend opbouw Tribune.

Opbouw décor/tribune/inrichting terrein Vrachtwagen en rondrijden heftruck t.b.v. opbouw tribune

8.00-20.00 Middag 2X busje t.b.v. aanvoer materialen

1-jun-19

Inrichting terrein/uitlichten décor/opbouw techniek 1X Busje t.b.v. aanvoer materialen

8.00-23.00

2-jun-19 Spraakversterking van de spelers en ondersteunende muziek van band.

Repetitie op locatie

10.00-17.00

3-jun-19 Alleen losse scenes, geen geluidsversterking

Optie Repetitie

18.30-22.00

4-jun-19 Alleen losse scenes, geen geluidsversterking

Optie Repetitie

18.30-22.00

5-jun-19 Alleen losse scenes, geen geluidsversterking

Optie Repetitie

18.30-22.00



7-jun-19 Spraakversterking van de spelers en ondersteunende muziek van band.

Uitvoering

20.30-23.00

8-jun-19 Spraakversterking van de spelers en ondersteunende muziek van band.

Uitvoering

20.30-23.00

9-jun-19 Spraakversterking van de spelers en ondersteunende muziek van band.

Uitvoering

20.30-23.00

14-jun-19 Spraakversterking van de spelers en ondersteunende muziek van band.

Uitvoering

20.30-23.00

15-jun-19 Spraakversterking van de spelers en ondersteunende muziek van band.

Uitvoering

20.30-23.00

16-jun-19 Spraakversterking van de spelers en ondersteunende muziek van band.

Uitvoering

20.30-23.00

17-jun-19 Spraakversterking van de spelers en ondersteunende muziek van band.

Uitwijkdatum slecht weer

20.30-23.00

18-jun-19 Enkele ritten met vrachtauto en rondrijden heftruck t.b.v. afbreken tribune

Afbouw
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