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Aanvraagformulier ontheffing stiltegebieden 
Provinciale milieuverordening Utrecht 2013 

(hoofdstuk 4 stiltegebieden) 

 

Dit formulier volledig invullen en ondertekenen en met bijlagen toezenden aan: 
 

RUD Utrecht 
t.a.v. afdeling Vergunningverlening Bedrijven 

 
Postbus 85242 

3508 AE Utrecht 
 

of mailen naar: 
vergunningen@rudutrecht.nl 

 

Informatie 
Bij een aanvraag tot verlening van ontheffing dient een plattegrond/situatieschets van recente datum 
te worden overgelegd, waarop de percelen of perceelsgedeelten worden aangeduid waarvoor 
ontheffing wordt aangevraagd, alsmede alle daaraan grenzende percelen. Op de plattegrond moet de 
locatie van de ontheffingsplichtige toestellen of activiteiten worden aangegeven. 
Indien u onvoldoende ruimte heeft voor de beantwoording van een vraag, kunt u bijlagen toevoegen. 
Onvolledig ingevulde en/of niet van de vereiste stukken voorziene formulieren worden niet in 
behandeling genomen. U kunt een aanvraag vooraf in concept indienen. 
 
De tekst van de Provinciale milieuverordening Utrecht 2013 staat op de website van de Provincie 
Utrecht en wordt u op verzoek toegezonden. 
 
Nadere informatie kunt u inwinnen bij de RUD Utrecht, afdeling Vergunningverlening Bedrijven. Telnr: 
030  7023300 
 
Met nadruk wordt er de aandacht op gevestigd dat zonder de vereiste ontheffing geen activiteit mag 
plaatsvinden die in strijd is met de in de verordening vervatte geboden. 
 
Het is zeer goed mogelijk dat nog meer ontheffingen c.q. vergunningen nodig zijn, voordat de activiteit 
kan plaatsvinden. Daarom adviseren wij u zich te wenden tot de betrokken gemeente voor het 
verkrijgen van nadere inlichtingen daaromtrent.  

 

1 Gegevens aanvrager 
 

Naam    ________________________________________________________ 

Adres    ________________________________________________________ 

Postcode / woonplaats  ________________________________________________________ 

Telefoon   ______________________ mobiel ___________________________ 

E-mail ________________________________________________________ 

Contactpersoon   ________________________________________________________ 

BSN    ________________________________________________________ 

(voorheen sofi-nummer, alleen in te vullen wanneer u als particulier een aanvraag indient) 
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2 Omschrijving van de ontheffingplichtige activiteit 
 
 Het gebruik van een ‘toestel’ (bijv. omroepinstallatie, modelvliegtuig met verbrandingsmotor, 

vuurwapen) artikel 28 onder a PMV 
 Het gebruik van een muziekinstrument of vergelijkbaar geluidsapparaat artikel 28 onder b PMV 
 Het met een motorvoertuig rijden buiten de openbare weg artikel 28 onder c PMV 
 Het houden van of deelnemen aan een toertocht artikel 28 onder d PMV 
 Het varen met een waterscooter artikel 28 onder e PMV 
 Het varen met een snelheid van meer dan 12 kilometer per uur artikel 28 onder f PMV 
 Het gebruiken van vuurwerk artikel 28 onder g PMV 
 Het proefdraaien met een motorrijtuig of vaartuig artikel 28 onder h PMV 
 Het starten of landen met een gemotoriseerd luchtvaartuig artikel 28 onder i  PMV 
 

Omschrijving van de ontheffingplichtige activiteit 
 

________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 

 

3 Reden / aanleiding voor de ontheffingplichtige activiteit 
 

_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 

 

 

4 Locatie ontheffingplichtige activiteit (plattegrond/situatieschets bijvoegen) 
 
 
Naam stiltegebied(en)  ________________________________________________________ 
 
Voor een plaatsgebonden activiteit 
 
Adres activiteit  ________________________________________________________ 
 
Postcode  ________________________________________________________ 
 
Plaats   ________________________________________________________ 
 
Kadastrale gegevens ________________________________________________________ 
 
Geldende bestemming ________________________________________________________ 
 
Voor een zich verplaatsende activiteit 
 
Omschrijving route ________________________________________________________ 
in relatie tot de tijd 
   ________________________________________________________ 
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Voor een activiteit in de stille kern van een stiltegebied1 
 
Is de activiteit aangeduid op de kaart van het stiltegebied in bijlage 1B van de PMV? Ja/Nee 
 
Welke maatschappelijke belangen maken het noodzakelijk dat de activiteit in de stille kern 
plaatsvindt? 
 
 ___________________________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________________________ 
 

 

5 Datum, tijd(sduur) en frequentie activiteit 
 
Datum/data activiteit  ________________________________________________________ 
 
Begin- en eindtijd(en) ________________________________________________________ 
 
Verwacht u in de toekomst een ontheffing aan te vragen voor eenzelfde activiteit? 
 Nee 
 Ja, jaarlijks/anderszins namelijk: ………   

 

 

6 Aard van het geluid en mogelijkheden het geluid te beperken2 
 
Aard van het geluid _________________________________________________________ 
 
 _________________________________________________________ 
 
Onderzochte _________________________________________________________ 
alternatieve locatie 
 _________________________________________________________ 
 
Onderzochte _________________________________________________________ 
alternatieve bron 
 _________________________________________________________ 
 
Onderzochte _________________________________________________________ 
geluidbeperkende  
maatregelen _________________________________________________________ 
 
Te treffen _________________________________________________________ 
geluidbeperkende  
maatregelen _________________________________________________________ 
 

 

7 Samenhangende besluiten 
 
Omschrijving andere vergunningen/ontheffingen die voor de activiteit nodig zijn (bijvoorbeeld op grond 
van de Algemene Plaatselijke Verordening, de Wet milieubeheer of de Natuurbeschermingswet) 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
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8 Ruimte voor eventuele opmerkingen 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 

 

9 Lijst van bijlagen 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 

 

10 Ondertekening 
 
Ondergetekende verklaart hierbij dat dit formulier naar waarheid en volledig is ingevuld. Deze 
verklaring geldt tevens voor de bijgevoegde bijlage(n). 
 
Plaats    _________________________________________________ 
 
Datum    _________________________________________________ 
 
 
 
Handtekening aanvrager _________________________________________________ 
 
 

 
 
 
                                                                 
1 Of dit van toepassing is, kunt u nagaan op de kaart van het stiltegebied, die is opgenomen in de 
PMV en te raadplegen op onze website www.provincie-utrecht.nl. 
 
2 Hier dient u aan te geven welke alternatieven zijn onderzocht die niet of in geringere mate zouden 
leiden tot verstoring van het stiltegebied, en waarom deze zijn afgevallen. Tevens dient u aan te 
geven welke geluidreducerende maatregelen u zult treffen. Een akoestisch onderzoek kan worden 
verlangd. 

http://www.provincie-utrecht.nl/

