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Ontheffing Omgevingsverordening Flevoland 

Aanvraag 
Op 30 september 2019 heeft mevrouw G. Zaalberg namens EBN B.V. een aanvraag voor 

een ontheffing Omgevingsverordening Flevoland ingediend. De aanvraag gaat over het 

uitvoeren van seismisch onderzoek in een stiltegebied en de daaruit voortkomende werk-
zaamheden.  

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 als opgenomen in bijlage 1 bij

dit besluit;
- dat de volgende gegevens deel uitmaken van dit besluit;

o de aanvraag 30 september 2019;

o tekening voorzien van relevante informatie.

Ondertekening 

Het college van Gedeputeerde Staten van Provincie Flevoland, 

Namens deze, 

J.Jongstra

Teamleider Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Datum: 08-11-2019 

Afschriften: 

- Provincie Flevoland Postbus 55 8200 AB Lelystad;

- Staatsbosbeheer, Groenewoudseweg 7, 3896 LS Zeewolde;
- Gemeente Zeewolde, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde;

mailto:v.troost@staatsbosbeheer.nl
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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 30 september 2019 heeft mevrouw G. Zaalberg namens EBN B.V. een aanvraag voor 
een ontheffing Omgevingsverordening Flevoland ingediend. De aanvraag gaat over het 

uitvoeren van seismisch onderzoek in een stiltegebied en de daaruit voortkomende 

werkzaamheden. Dit zal gebeuren door middel van kleine ladingen springstof in de 
ondergrond tot ontploffing te brengen (schotsgatseismiek). 

De aanvraag bestaat uit: 

- de aanvraag 30 september 2019;
- tekening voorzien van relevante informatie.

1.2 Bevoegd gezag 
De Omgevingsverordening Flevoland biedt middels artikel 9.10 de mogelijkheid tot het 
verlenen van een ontheffing van het in artikel 9.8 gestelde verbod. Daarbij moet worden 

voldaan aan artikel 9.10. De Beleidsregel voor stiltegebieden biedt het kader voor de be-
oordeling van ontheffingsaanvragen. Het uitvoeren van seismische onderzoek is onder 

voorwaarden een mogelijkheid om toe te staan in het stiltegebied Horsterwold. 

Uitvoering van het seismisch onderzoek in de periode van 1 november t/m 15 december 
2019 vormt geen direct gevaar voor het stiltegebied.  

Buiten het feit dat het gebied is aangeduid als stiltegebied, vindt het onderzoek ook 

plaats in een gebied dat is aangewezen als boringsvrije zone. Hierover bent u separaat 
geïnformeerd door de OFGV. 

Procedure 

Aanvraag ontheffing 
Op 30 september 2019 heb ik uw aanvraag ontvangen om een ontheffing Verordening 
voor de fysieke leefomgeving 2012 Flevoland voor het verrichten van activiteiten in het 
stiltegebied Horsterwold. Omdat de aanvraag is ingediend na de inwerkingtreding van de 
Omgevingsverordening Flevoland is de aanvraag aangemerkt als een aanvraag om een 
ontheffing in de zin van de Omgevingsverordening Flevoland.  
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1.3 Procedure 
1. Gedeputeerde staten beslissen op een aanvraag om ontheffing of het wijzigen of

intrekken van een ontheffing op grond van art. I.2 lid 1 Omgevingsverordening
Flevoland binnen acht weken na ontvangst van de complete aanvraag;

2. In afwijking van het eerste lid is op een aanvraag om ontheffing of het wijzigen
of intrekken van een ontheffing afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

van toepassing, indien sprake is van samenloop met een beschikking die met

afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht wordt voorbereid.
3. In afwijking van het eerste lid passen gedeputeerde staten afdeling 3.4 van de

Algemene wet bestuursrecht toe indien zienswijzen worden verwacht.

1.4 Advies  
Op 30 oktober 2019 is advies ontvangen van Staatsbosbeheer. In het Horsterwold 
bevindt zich een burcht van dassen. Deze komt ook voor in de omgeving waar het 
seismisch onderzoek plaats vindt. Staatsbosbeheer stelt als eis dat de werkzaamheden 
met betrekking tot dit onderzoek op minimaal 250 m van de burcht blijft. Datzelfde 
geldt voor een beverbucht die gelegen is nabij de onderzoekslijn. Staatsbosbeheer 
verzoekt om in de voorschriften op te nemen dat minimaal een week voorafgaand aan 
het onderzoek contact wordt opgenomen met Staatsbosbeheer. Bereikbaar via e-mail 
v.troost@staatsbosbeheer.nl of via telefoonnummer 06-31797096.

2. Inhoudelijke overwegingen

2.1 Overwegingen 
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.  

Er wordt ontheffing aangevraagd voor het volgende: 
Het uitvoeren van seismisch onderzoek binnen het stiltegebied Horsterwold zoals aange-

wezen in de Omgevingsverordening Flevoland. Hierbij zal de heersende natuurlijk rust 
gedurende 2 maanden worden verstoord in de periode van 1 november t/m 15 december 

2019. Door het uitvoeren van het seismisch onderzoek in een periode van het jaar dat de 

natuurlijke waarden minimaal worden geschaad, is het mogelijk dergelijk onderzoek uit 
te voeren op basis van een ontheffing. 

mailto:v.troost@staatsbosbeheer.nl


Ontheffing stiltegebied Horsterwold 8 van 9 Z2019- 009617/D2019-187115

Toetsing voorwaarden Omgevingsverordening Flevoland 

Ontheffingen van de Omgevingsverordening Flevoland zijn mogelijk nadat het te be-
schermen belang, het Horsterwold als toetsingsbelang wordt gehanteerd. Door middel 

van het stellen van voorschriften dient voldoende tegemoet te worden gekomen aan het 

te beschermen belang. In deze specifieke situatie waarvoor ontheffing is aangevraagd is 
dat de bescherming van het betreffende stiltegebied. Ten behoeve van de bescherming 

heb ik voorschriften opgenomen. 

In stiltegebieden dienen activiteiten die de heersende stilte verstoren, te worden verme-

den. De te verrichten activiteiten, behoren tot de activiteiten die een potentiele bedrei-

ging kunnen vormen voor de stilte. Gelet hierop zijn in de Omgevingsverordening Flevo-
land bepalingen opgenomen op grond waarvan dergelijke activiteiten in stiltegebied ver-

boden en derhalve ontheffingsplichtig zijn. 

In het verzoek wordt ontheffing gevraagd van de volgende verbodsbepalingen uit de Om-

gevingsverordening Flevoland. Het is verboden in de stiltegebieden: 

- conform artikel 9.8, binnen stiltegebieden buiten inrichtingen een toestel als

bedoeld in artikel 1 van de Wet geluidshinder te gebruiken waardoor de er-
varing van natuurlijke geluiden kan worden verstoord.

Conform artikel 9.2, behoren tot een toestel als bedoeld in artikel 9.2, in ie-
der geval een:

- airgun- en andere knalapparatuur en motorisch aangedreven werktuigen

met de bijbehorende transportmiddelen, te gebruiken in het kader van seis-
misch onderzoek en opsporingsboringen.

Op grond van artikel 9.10 van de Omgevingsverordening Flevoland kan ik ontheffing ver-

lenen van genoemde verboden in het stiltegebied. Hieraan worden de volgende voor-

schriften verbonden. 
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Bijlage 1 

Voorschriften: 

1.1. De activiteiten mogen slechts plaatsvinden binnen de begrenzingen zoals aange-
duid op de bij het ontheffingsverzoek gevoegde kaarten. 

1.2. De werkzaamheden vinden plaats overeenkomstig de aanvraag “seismisch onder-

zoek ter plaatse van het stiltegebied Horsterwold”. 
1.3. De ontheffing geldt totdat de werkzaamheden ten behoeve van het seismisch on-

derzoek zijn afgerond in het stiltegebied Horsterwold. De werkzaamheden in het 
gebied vinden plaats van 1 november tot uiterlijk 15 december 2019.  

1.4. Op onderdelen waar dit rapport onderhavige voorschriften tegenstrijdig mochten 

zijn, gelden de voorschriften die zijn verbonden aan deze ontheffing. 
1.5. De ontheffinghouder is gehouden te doen of na te laten hetgeen redelijkerwijs ge-

vergd kan worden om minimaal geluid voort te brengen. 
1.6. De ontheffinghouder dient Staatsbosbeheer een week van te voren te informeren 

over het tijdstip waarop zal worden aangevangen met de uitvoering van het werk 

waarvoor de ontheffing is verleend.  
1.7. De ontheffinghouder dient Staatsbosbeheer een 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 250 meter van de verschillende bever- en dassenburchten worden verricht. 


