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Aanvraag 

Op 13 april 2021 heeft de heer M. Vonk namens Vermilion Energy Netherlands B.V. 
(hierna Vermilion) een verzoek voor een ontheffing Omgevingsverordening  

Flevoland ingediend. Het verzoek betreft het uitvoeren van seismisch onderzoek met als 
doel om inzicht te krijgen in de opbouw van de diepere ondergrond tot circa 6 km diepte 

in stiltegebied Kuinderbos.  

Dit zal gebeuren door middel van kleine ladingen springstof in de ondergrond tot ontplof-

fing te brengen (schotsgatseismiek) en eventueel door middel van geluidsgolven opge-

wekt door speciale vrachtwagen (vibroseismiek). 

Het uitvoeren van het seismisch onderzoek vindt plaats vanaf 1 augustus 2021 tot en 
met 15 maart 2022. Indien er belemmeringen van organisatorische aard zijn, schuiven 

de werkzaamheden door naar 1 augustus 2022 tot en met 15 maart 2023. 

Besluit 

Ik besluit op grond van art. 9.8 jo. 9.10 Omgevingsverordening Flevoland: 
- de gevraagde ontheffing te verlenen;

- in deze ontheffing voorschriften op te nemen;

- dat de volgende gegevens deel uitmaken van dit besluit;
- de aanvraag van 12 april 2021 met kenmerk 091MV/2021;

- rapport Seismisch onderzoek ter plaatse van het stiltegebied Kuinderbos
BA57531BRP2102231657.

Ondertekening 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
Namens deze, 

P. Stam

Teamleider Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Datum: 17-05-2021 

Afschriften: 
- Provincie Flevoland, Postbus 55, 8200 AB in Lelystad

- Staatsbosbeheer, de heer. H. Bergman, Hopweg 21, 8314 PX in Bant

- Gemeente Noordoostpolder, Postbus 155, 8300 AD in Emmeloord

m.lutters
Markering

m.lutters
Markering

m.lutters
Markering
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Rechtsmiddelen 
 

Bezwaar 

Dit besluit treedt in werking op de dag na de verzenddatum. Tegen dit besluit kan door 
belanghebbenden binnen een termijn van zes weken een bezwaarschrift worden 

ingediend. De bezwaartermijn begint op de dag na de verzenddatum van dit besluit. Het 
bezwaarschrift moet verzonden worden aan: 

 

Gedeputeerde Staten van Flevoland 
Commissie Bezwaar en Beroep 

Postbus 55 
8200 AB Lelystad 

 

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat in ieder geval naam, adres, 
datum en een omschrijving van het besluit. Ook moet een motivatie worden gegeven 

waarom bezwaar wordt gemaakt en een kopie van het besluit moet worden bijgevoegd. 

 
Voorlopige voorziening 

Als de onmiddellijke uitvoering van dit besluit onherstelbare gevolgen met zich 
meebrengt, kunt u daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de 

voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. 

voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. In het verzoek moet worden 
aangegeven waarom sprake is van een spoedeisend belang. 

 
Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten 

(griffierecht) verbonden. Meer informatie en uitleg over het indienen van een voorlopige 

voorziening kunt u vinden op www.rechtspraak.nl. 
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1. Procedurele overwegingen 

1.1 Verzoek 
Op 13 april 2021 heeft de heer M. Vonk namens Vermilion een verzoek voor een onthef-

fing Omgevingsverordening Flevoland ingediend. Het verzoek betreft het uitvoeren van 
seismisch onderzoek met als doel om inzicht te krijgen in de opbouw van de diepere on-

dergrond tot circa 6 km diepte in stiltegebied Kuinderbos.  

 
Dit zal gebeuren door middel van kleine ladingen springstof in de ondergrond tot ontplof-

fing te brengen (schotsgatseismiek) en eventueel door middel van geluidsgolven opge-
wekt door speciale vrachtwagen (vibroseismiek). 

 

Het uitvoeren van het seismisch onderzoek vindt plaats vanaf 1 augustus 2021 tot en 
met 15 maart 2022. Indien er belemmeringen van organisatorische aard zijn, schuiven 

de werkzaamheden door naar 1 augustus 2022 tot en met 15 maart 2023. 
 

De aanvraag bestaat uit: 
- de aanvraag van 12 april 2021 met kenmerk 091MV/2021; 
- rapport Seismisch onderzoek ter plaatse van het stiltegebied Kuinderbos 

BA57531BRP2102231657. 

 

1.2 Bevoegd gezag 
Artikel 9.10 van de Omgevingsverordening Flevoland biedt mogelijkheid aan gedepu-

teerde staten van Flevoland tot het verlenen van een ontheffing van het in artikel 9.8 ge-
stelde verbod. De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek is door het college 

van Gedeputeerde Staten gemandateerd voor het verlenen van de ontheffing en het uit-

voeren van toezicht en handhaving. 
 

1.3 Ontheffingsprocedure 
Gedeputeerde staten beslissen op een aanvraag om ontheffing of het wijzigen of 

intrekken van een ontheffing op grond van art. 16.2 lid 1 Omgevingsverordening 
Flevoland binnen acht weken na ontvangst van de complete aanvraag 

 
1.4 Advies  
Op 10 mei 2021 is er telefonisch overleg geweest met de heer Bergman van 
Staatsbosbeheer. In het Kuinderbos bevinden zich een aantal burchten van dassen en 
bevers. Staatsbosbeheer stelt als eis dat de werkzaamheden met betrekking tot dit 
onderzoek op minimaal 250 m van de verschillende burchten blijven. Daarnaast kan er 
afhankelijk van de weersomstandigheden kunnen haviken en buizerds vanaf half 
februari al nestgedrag tonen. Dit gedrag mag niet worden verstoord. Minimaal een week 
voorafgaand aan een onderzoek dient u contact op te nemen met de heer H. Bergman 
van Staatsbosbeheer. Bereikbaar via email h.bergman@staatsbosbeheer.nl of 
telefonisch 0527-231706 of 06-54957406. 

 
  

mailto:h.bergman@staatsbosbeheer.nl
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2. Inhoudelijke overwegingen 

2.1 Overwegingen 
 

In de Omgevingsverordening Flevoland is het Kuinderbos aangewezen als stiltegebied en 
is het verboden in stiltegebieden:  

- zonder ontheffing van gedeputeerde staten buiten inrichtingen een toestel te ge-
bruiken waardoor de ervaring van de natuurlijke geluiden kan worden verstoord 
(art. 9.8, lid 1). 

- zich met een motorvoertuig of bromfiets te bevinden buiten de openbare weg of 
buiten andere voor bestemmingsverkeer openstaande wegen of terreinen(art. 9.8, 
lid 3). 
 

De Omgevingsverordening Flevoland geeft met artikel 9.10 de mogelijkheid om een ont-

heffing van het in artikel 9.8 gestelde verbod te verlenen. Ontheffing kan worden ver-
leend als het belang van het stiltegebied niet wordt geschaad. 

 
Door het uitvoeren van seismisch onderzoek binnen het stiltegebied Kuinderbos zal de 

heersende natuurlijke rust  vanaf 1 augustus 2021 tot en met 15 maart 2022 worden 

verstoord. Waarbij de werkzaamheden zullen starten aan de westzijde van het stiltege-
bied.  

 
Vooralsnog is de planning dat de werkzaamheden in deze periode plaatsvinden. Indien er 

belemmeringen van organisatorische aard zijn, schuiven de werkzaamheden door naar  

1 augustus 2022 tot en met 15 maart 2023. 
 

In stiltegebieden dienen activiteiten die de heersende stilte verstoren, te worden verme-
den. De te verrichten activiteiten, behoren tot de activiteiten die een potentiële bedrei-

ging kunnen vormen voor de stilte. Op grond van artikel 9.10 van de Omgevingsverorde-

ning Flevoland wordt een ontheffing van genoemde verboden in het stiltegebied ver-
leend. Hieraan worden de volgende voorschriften verbonden. 
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3. Voorschriften 

1.1. De activiteiten mogen slechts plaatsvinden binnen de begrenzingen zoals aange-

duid op de bij het ontheffingsverzoek toegevoegde kaarten. 
 

1.2. De werkzaamheden vinden plaats overeenkomstig het rapport “seismisch onder-

zoek ter plaatse van het stiltegebied Kuinderbos, “BA57531BRP2102231657”. 
 

1.3. Wanneer de voorschriften in dit rapport tegenstrijdig zijn, gelden de voorschriften 
uit deze ontheffing. 

 

1.4. De ontheffing geldt totdat de werkzaamheden ten behoeve van het seismisch on-
derzoek zijn afgerond in het stiltegebied Kuinderbos. De werkzaamheden in het 

gebied vinden plaats in de periode 1 augustus 2021 tot en met 15 maart 2022 of 
als er organisatorische belemmeringen zijn van 1 augustus 2022 tot en met  

15 maart 2023.  

 
1.5. De ontheffinghouder is verplicht te doen of na te laten hetgeen redelijkerwijs mo-

gelijk is om geen geluid voort te brengen zoals opgenomen in het Rapport Geluid-
prognose BA57531BRP2102231657. 

 

1.6. De ontheffinghouder dient Staatsbosbeheer (de heer H. Bergman, 0527-231706 
of 06-54957406) één week van te voren te infomeren over het tijdstip waarop zal 

worden aangevangen met de uitvoering van het werk waarvoor de ontheffing is 

verleend.  
 

1.7. De ontheffinghouder dient Staatsbosbeheer één week van te voren te informeren 
over het tijdstip waarop de uitvoering van het werk waarvoor de ontheffing is ver-

leend wordt beëindigd.  

 
1.8. De werktijden zijn van 07.00 tot 19.00 uur. Werkdagen zijn maandag t/m zater-

dag. 
 

1.9. Ontheffinghouder dient recreanten bij betreding van het stiltegebied te informeren 

over de werkzaamheden in het gebied. Dit dient in overleg met Staatsbosbeheer 
te gebeuren. 

 

1.10. De werkzaamheden met betrekking tot het seismisch onderzoek moeten op mini-
maal 250m van de verschillende dassen- en/of beverburchten worden verricht.  

 
1.11. Gelet moet worden op aanwezigheid haviken en buizerds en eventueel broed- 

en/of nestgedrag van deze vogels in de maanden februari en maart. Hierbij mag 

geen verstoring plaatsvinden. 
 

 
 

 

 
 

 

 




