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Harley Davidson dagen: ontheffing voor geluid 
De organisatie van de Harley Davidson dagen (HD) houdt al tientallen jaren hun HD weekend op het terrein van de 

Maarsseveense Plassen aan de Herenweg in Maarssen. In dit weekend is op zaterdag 21 september sprake van 

muziekgeluid. Noemenswaardige klachten uit het verleden zijn er niet. Een enkele keer is geklaagd over het geluid 

van de vertrekkende motoren op zondagochtend en muziekgeluid.  

 

Op grond van het nieuwe bestemmingsplan voor de Maarsseveense Plassen is muziekgeluid toegestaan tot 23:00 

uur. In het verleden was dit 01:00 uur. De organisatie is hier sinds kort van op de hoogte en heeft hier dus geen 

rekening mee kunnen houden. Als men dit had geweten waren ze op zoek gegaan naar een andere locatie. De 

organisatie heeft een planologische ontheffing aangevraagd voor muziek tot 01:00 uur.  

 

Besloten is éénmalig ontheffing te verlenen tot 24:00 uur. De muziek stoppen om 23:00 uur zal er toe leiden dat de 

bezoekers massaal op de motor stappen en de cafés bezoeken in de directe omgeving. Dit zal leiden tot meer 

overlast en mogelijke openbare orde problemen. Daarnaast is de organisatie niet tijdig over de nieuwe regels 

geïnformeerd. Vanwege deze specifieke omstandigheden wordt de ontheffing éénmalig verleend.  

 

De bewonersvereniging wordt geïnformeerd over het besluit. 

---------------- 

 

Bijeenkomstenkalender 
In de kalender hieronder kunt u lezen welke openbare bijeenkomsten gepland zijn in de komende weken. 

 

Inloopavond bestemmingsplan Nieuwersluis 

• 3 september, 16:00 – 19:00 uur 

• Waar: Fort Nieuwersluis, Rijksstraatweg 7B, Nieuwersluis 

 

Lokale veteranendag 

• 14 september, 12:30 – 17:00 uur 

• Waar: Goudestein, Diependaalsedijk 19, Maarssen 
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Ondernemersbijeenkomst 'Zonnepanelen op Bedrijfsdaken’ 

• 26 september, 15:45 – 19:00 uur 

• Waar: Schulp Vruchtensappen, Zandpad 76, Breukelen 

 

Schoonmaakactie Nieuwe Hollandse Waterlinie 

• 28 september, 14:00 – 16:30 uur 

• Waar: verzamelpunt: C-Fordt, Herenweg 3, Maarssen 

 

Meer weten over deze bijeenkomsten? Kijk dan op www.stichtsevecht.nl/bijeenkomsten. Op 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl vindt u alle raads- en commissievergaderingen. 

http://www.stichtsevecht.nl/bijeenkomsten
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