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Beste Bewonersvereniging,

Op 29 oktober 2017 heeft u een brief gestuurd op het ontwerpbestemmingsplan Maarsseveense 
Plassen en de vermeende wijzigingen in dat plan. U verzoekt deze brief voor de behandeling 
van het bestemmingsplan in de gemeenteraad, te beantwoorden.

Om te beginnen willen wij aangeven het te betreuren dat wij ten aanzien van de evenementen en 
activiteiten binnen het recreatiegebied niet met elkaar op lijn kunnen komen. Het is heel lastig 
gemeentelijk beleid te vertalen naar een bestemmingsplan. Zeker ineen gebied waar verschillende 
belangen en wensen een rol spelen die ook nog regelmatig strijdig met elkaar zijn. Voor ons als 
college de schone maar ook lastige taak hier een goede afweging in te maken.De gesprekken die 
wij de afgelopen twee jaar met het recreatieschap Midden Nederland en de ondernemers binnen 
het recreatiegebied hebben gevoerd hebben een goede bijdrage geleverd aan deze 
belangenafvveging. Op een groot aantal punten zijn wij nader tot elkaar gekomen en zijn A 

compromissen gesloten. Ook wat betreft de evenementen zijn stappen gezet door de regeling aan te 
scherpen en is deze zomer een evaluatietraject gestart. Gezien het algemene belang dat met het 
recreatiegebied wordt gediend willen wij als college de evenementenregeling echter niet verder 
aanscherpen. Het bestemmingsplan en de regeling voor evenementen zijn nu voor vaststelling 
voorgelegd aan de gemeenteraad. ln de raadscommissie op 28 november aanstaande heeft u de 
gelegenheid uw standpunt te bepleiten.

0 

Hieronder zullen wij puntsgewijs ingaan op uw brief.

Tijdens het overleg met burgemeester,wethouder en ambtenaren op 17-03-2016 isafgesproken 
dat het uitvoeringsbeleid evenementen 2012 datjarenlang gebruikt is voor het afgeven van 
vergunningen als uitgangspunt wordt gebruiktvoor de nieuwe regeling in het 

Antwoord:
Het “Uitvoeringsbeleid evenementen 2012",dat tot 2015 is gebruikt voor het afgeven van 
evenementenvergunningen, is als uitgangspunt gebruikt voor het maken van de regeling die in 
het ontwerpbestemmingsplan is opgenomen. Naast het bovengenoemde uitvoeringbeleid is het 

Pagina 1 van 4 an
tw

oo
rd

br
'e

f/L
S1

 



Endelhovenlaan 3601 GR Maarssen 
Postbus 1212, 3600 BE Maarssen 
T 0346 25 40 00 F 0346 25 40 10 
www.stichtsevecht.nl 

afsprakenschema dat in december 2016 aan u is toegezonden uitgangspunt geweest voor de 
regeling in het ontwerpbestemmingsplan. Dit plan is in januari 2017 met u besproken voordat het 
voor besluitvorming naar het college is gestuurd. U heeft toen niet aangegeven dat de regeling 
niet strookt met de gemaakte afspraken. U heeft ook geen zienswijze kenbaar gemaakt waaruit 
dit zou blijken.

De regeling in het ontwerpbestemmingsplan is gelijk aan de regeling die nu aan de 
gemeenteraad wordt voorgelegd voor vaststelling. Op een paar kleine punten is de regeling 
aangescherpt inzake de bescherming van ora en fauna de zienswijze van de NMU 
Er is ons inziens in geen geval sprake van schending van gemaakte afspraken.

Naar uw mening wordt niet voldaan aan de afspraken aangezien in het uitvoeringsbeleid 
evenementen 2012 onder punt staat “buiten deze regeling is het slechts mogelijk om 
activiteiten te laten plaatsvinden die zonder extra geluidsproductie gepaard gaan". Het aantal 
evenementen zou niet toenemen. Nu blijkt echter dat in het nieuwe bestemmingsplan naast de 
12-dagenregeling een ongelimiteerd aantal evenementen en incidentele festiviteiten kunnen 
plaatsvinden die binnen de reguliere geluidsnormen van het Activiteitenbesluit vallen. Meer 
specifiek houdt dit in dat er naast de 12 evenementen op de overige 353 dagen in het jaar 
evenementen en incidentele festiviteiten kunnen plaatsvinden met het volgende maximale 
geluidsniveau 50 tussen 07.00-19.00 uur, 45 tussen 19.00 en 23.00 uur, 40 dB 
tussen 23.00 en 01.00 uur. De maximale geluidsniveaus (piekniveau's) mogen 20dB(A) hoger 
liggen. Deze piekniveau's liggen dus op (nagenoeg) hetzelfde niveau als het maximale niveau 
van de evenementen in de zwaarste categorie.

Antwoord:
ln het Uitvoeringsbeleid evenementen 2012 staat inderdaad de regeling zoals in uw brief 
genoemd. 12 dagen perjaar mag er ir geluid worden geproduceerd dan op grond van het 
Activiteitenbesluit is toegestaan. De reguliere geluidsnorm in het Activiteitenbesluit bedraagt:
0 50 in de dag (07.00-19.00 
o 45 in de avond 23.00 

40 in de nachtperiode (23.00-01.00 

Daarnaast geldt voor versterkt muziekgeluid geen bedrijfsduurcorrectie. Dat wil zeggen dat het 
geluidniveau van bijvoorbeeld een uur muziek niet mag worden gemiddeld over een avond 
of nachtperiode. Verder geldt een “muziekstrafcorrectie" van 10 als versterkt muziekgeluid 
als zodanig hoorbaar/herkenbaar is bij woningen van derden.

De verhoging van 20dB(A) waar u in uw brief naar verwijst betreft de afvvijkingsregel in het 
Activiteitenbesluit die maximaal 12 dagen per jaar mag worden toegepast en betreft niet de 
reguliere geluidsnorm.

ln het ontwerpbestemmingsplan (en het plan dat nu bij de raad voorligt) is de 12 dagen regeling 
verder aangescherpt ten opzichte van hetgeen in het Uitvoeringsbeleid evenementen 2012 
mogelijk was. De hoogte van de is van 75 naar 70 gebracht. De eindtijd van een 
evenement is op 23.00 uur vastgelegd. Daarnaast is vastgelegd dat maximaal 1 dance-event 
mag plaatsvinden. Met andere woorden, de regeling in het ontwerpbestemmingsplan (en het 
plan dat nu voor vaststelling voorligt) is, mede gezien alle extra voonlvaarden flora en 
fauna, strenger dan het Uitvoeringsbeleid evenementen 2012.

U stelt dat er nu opeens 365 dagen perjaar evenementen en incidentele festiviteiten kunnen 
plaatsvinden. En dat dit in scherp contrast is tot de afspraak van maximaal 12 evenementen per 
jaar en dat er buiten deze evenementen slechts activiteiten konden plaatsvinden zonder extra 
geluidsproductie.

Pagina 2 van 4 an
tw

oo
rd

br
ef

 



gemeeme Endelhovenlaan 3601 GR Maarssen 
,SUCh[S@ Postbus 1212, 3600 BE Maarssen 

Uecht T0346 2540 00F0346 2540 10 
www.stichtsevecht.nl 

Antwoord:
ln het Uitvoeringsbeleid evenementen`2012 staat onder punt dat buiten deze 12 dagen van 
extra geluid slechts activiteiten mogen plaatsvinden zonder egg geluidsproductie. Met andere 
woorden alle activiteiten, evenementen en incidentele festiviteiten moeten qua geluid voldoen 
aan de reguliere geluidsnormen van het Activiteitenbesluit, zoals genoemd onder puntje Zoals 
onder b al is weergegeven is een verhoging van deze normen met 20dB(A) niet aan de orde.

Een grote meerderheid wenst een inperking van het maximaal aantal toegestane evenementen.

Antwoord:
U heeft het over een grote meerderheid die het aantal evenementen naar beneden wil bijstellen.
Deze berichten vernemen wij niet en kunnen wij ook niet bevestigd zien binnen ons 
klachtenregistratiesysteem. Het aantal inspraakreacties en zienswijzen op dit punt waren 
eveneens beperkt. Wij hebben ondanks het vorenstaande uw betoog serieus genomen en dat 
doen wij nog steeds. Het evaluatietraject (geluid)overlast Maarsseveense Plassen dat dit jaar is 
gestart is daar, naast de strenge regels in het bestemmingsplan, een bewijs van.

Deze wijziging is aangebracht in strijd met gemaakte afspraken. De nu eenzijdig door de 
gemeente doorgevoerde wijzigingen biedt alle ruimte voor onevenredige belasting van de 
leegomgeving van bewoners, ora en fauna.

Antwoord:
Er is op dit punt geen wijziging aangebracht. Het ontwerpbestemmingsplan Maarsseveense 
Plassen, waar uitvoerig overleg over heeft plaatsgevonden en het plan dat nu voor vaststelling 
wordt voorgelegd zijn nagenoeg gelijk. De wijzigingen binnen de evenementenregeling hebben 
betrekking op een aanscherping van de regels ora en fauna op basis de zienswijze van de 
NMU 

De bewonersvereniging gaat er vanuit dat er op dit punt in het nieuwe bestemmingsplan alsnog 
een aanpassing door u wordt gedaan zodat recht wordt gedaan aan de aan het begin van het 
proces gemaakte afspraken, dus buiten de 12- dagen regeling alleen nog activiteiten zonder 
extra geluidproductie.

Antwoord:
Zoals wij aan het begin van onze brief al hebben aangegeven betreft dit een heel moeilijke 
belangenafweging waar wij uitvoerig over hebben gesproken. Het recreatiegebied heeft een 
belangrijke regionale functie en wordt door heel veel recreanten en sporters bezocht. Het 
strandbad ontvangt jaarlijks circa 80.000 betalende bezoekers, buiten de naar schatting 400.000 
bezoekers die de rest van het gebied jaarlijks bezoeken om te recreëren en sporten. Zoals het 
overzicht van de activiteiten die in 2017 hebben plaatsgevonden laat zien valt een deel hiervan 
binnen bestemming Recreatie en daarmee binnen de bedrijfsvoering van het recreatiegebied.
Deze mogelijkheid kunnen en willen wij als gemeente niet verder inperken omdat dit in strijd is 
met het gemeentelijke beleid om sport en recreatie te stimuleren. Dat neemt niet weg dat wij wel 
naar u hebben geluisterd en u ook serieus hebben genomen. De regels in bestemmingsplan 
Maarsseveense Plassen die ten aanzien van evenementen en festiviteiten strenger zijn dan 
voorheen en het evaluatietraject dat is gestart zijn daar een voorbeeld van.

Aangeziener nog meer wijzigingen zijn doorgevoerd kunnen reclamanten in beginsel niet 
instemmen met het bestemmingsplan.

Antwoord:
Wij nemen hier kennis van.
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Wij hebben uw brief ook opgenomen binnen de Nota zienswijzen. Wij willen er wel op wijzen dat uw 
brief ruim buiten de termijn van ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan is toegezonden.
Deze brief kan dus niet meer formeel als zienswijze worden gezien en is formeel niet ontvankelijk 
binnen de procedure van het bestemmingsplan.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht,

de secretaris, de burgemeester,

lm/hdmi 
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B-cšlaaq,
evenementenlactiviteiten 

Kermis 
Slalom wedstrijd kano 

Beachvolleybal training 
Beachclinics 
waterbeesües scheppen 

Beachvolleybal training 

Hardloopwedstrijd 
Dans workshop 

periode tijd 
05-04-2017 09-
04-2017 14:00-23:00 

23-4-2017 08:00 17:30 
01-05-2017 30-
09-2017 19:00 

20-5-2017 16:00 21:30 
3-6-2017 10:00 -12:00 

07-06-2017 31-
08-2017 19:00 22:00 
24-06-2017 25- 09:00 24:00 Um 0:00 
06-2017 12:00 

30-6-2017 19:00 22:00 
40 jarig jubileum windsurng Utrecht_ 1-7-2017 15:00 21:00 
Coupe Maarssen/parachutespringen 9-7-2017 09:00 18:00 
Ultrasonic (dance event) 29-7-2017 12:00 23:00 

3-8-2017, 10-8-2017,
17-8-2017, 19:30 20:45 en 18:45 

Buitenwatertraining en prestatietocht 2017 20:45 
Sportfestival Maarsseveen f 12:00 18:00 
Triathlon 2-9-2017 09:00 13:00 

15-09-2017 17- 16:00-24:00 en 08:00 
HD dagen 09-2017 18:00 

terugkomend 

jaarlijks 
jaarlijks 
maandag en 
woensdag 

woensdag 

jaarlijks 
jaarlijks 

jaarlijks 

jaarlijks 

organisator 

Ordelman De Voer 
UKC 

y 

SV TOVO '67 
VOC Maarssen 
lVN/Duikteam Gejo 

VOC Maarssen 

Kinderfonds/Homerun 
Dance your heart out 
Windsurng Utrecht 
PCMN 
FCA 

zwemanalyse 
sportfestival Maarsseveen 
zwemanalyse 

HD club 

bezoekers muziek 

4.500 ja 
(50 nee 

30 nee 
24'nee 
20 nee 

24 3 nee 

100 nee 
50 ja 
50 nee 
30 nee 

15.000 ja 

125 nee 
250 ja 
300 nee 

500 ja 

categorie 

bedrijfsvoering 

bedrijfsvoering 
bedrijfsvoering 
bedrijfsvoering 

bedrijfsvoering 

bedrijfsvoering 

festiviteit 

bedrijfsvoering 

bedrijfsvoering 



Ideeën voor aanpassingen ontwerpbestemmingsplan november 2016 

efrlaøe 1 

onze overleggen op 1 september 2016, 29 september 2016'en 11 oktober 2016 is het schema van augustus 2016_op punten aangepast.

0 l-,tip 1 ,if 

1 Bouwvlak aan de kant van 
de WBB biedt ruimte voor:

3.770 m2 aan 
bebouwing met een 
goothoogte van 6 m en 
bouwhoogte van 10 
Ontheffingsmogelijkheid 
naar een goothoogte 
van 7 m en een 
bouwhoogte 12 

;3.770 m2 
;3.Q80 gebruikt_„(ig5:l 

šnièuw te bouwerf 
saunacabine)

1689 m2 resa wel 

Bouvwlak aan de kant van de 
WB§_rujrn_te biedt voor:

aan bebouwing 
met een goothoogte van 
6 m en bouwhoogte 10 

Ontheffingsmogelijkheid 
geheel laten vervallen.

overhevelen 
naar hoofdentree 
bouvwlak.
Maximale aantal lockers 
Spa Sereen opnemen in 
gebruiksregels 

Het is ongewenst om aan 
de kant van de WBB meer 
grootschalige bebouwing of 
extra functies toe te staan.
Dit in verband met 

V 

verkeersaantrekkende 
werking en gevoelige 
ligging.
Overhevelen van de 
restcapaciteit is 
bespreekbaar onder 
voorwaarden dat het 
geheel aan mogelijkheden 
en ontwikkeling meer in 
balans is.
Het laten vervallen van de 
ontheffingsmogelijkheid is 
gewenst. Door te hoge en 
massale bebouwing komen 
de kernkwaliteiten van het 
gebied in het gedrang.

Het overhevelen van de 
restcapaciteit is gewenst. Er 
zijn geen plannen om aan 
deze zijde andere 
functies/ontwikkelingen, dan 
hetgeen er is, toe te staan.
Wel wil SpaSereen een extra 
sauna unit realiseren en wil 
de vereniging van 
naaktrecreanten graag een 
omkleedruimte waar ook 
spullen kunnen worden 
opgeborgen zoals stoelen 
etc.
Het laten vervallen van de 
ontheffingsmogelijkheid is 
niet direct gewenst. Voor 
deze zijde van het gebied is 
er geen bezwaar tegen maar 
het is wellicht gewenst om 
aan de kant van de HW een 
hoger accent te maken bijv 
omdat er een klimtoren komt.

Het afromen van de 
restcapaciteit en deze 
overhevelen naar de kant 
van de HW wordt door ons 
gesteund.
Er is eind november 2016 
een exacte berekening 
gemaakt van de bestaande 
bebouwing en hetgeen de 
restcapaciteit is (is 
aangeleverd door het 
schap).
Er is begrip voor de 
opmerking van het schap 
over de ontheffing. Wellicht 
kunnen we de ontheffing 
van extra voorwaarden 
voorzien zodat die alleen 
mag worden toegepast bij 
de HWzijde en in combinatie 
met het beeldkwaliteitsplan.
Voor de Spasereen zullen 
we het maximale aantal 
lockers opnemen.



ik na 2 

Bouwvlak op het water aan 
de kant van de WBB biedt 
ruimte voor:

20% van bouwvlak mag 
bebouwd worden (circa 
2.350 met een 
goothoogte van 4 m 
(peil is aansluitende 
oever, bouwhoogte is 
niet nader bepaald);
Ontheffingsmogelijkheid 
naar een goothoogte 
van 7 m en bouwhoogte 

2.350 m2 totaal 
gosmgz gebruikt 

j A A 

2...1{5§.m2.=.restcapaciteit 

w we f 
f 

Bouvwlak op het water aan 
de kant van de WBB biedt 
ruimte voor:

4Q0m2 aan gebouwen 
met een bouwhoogte van 
4 m (peil is aansluitende 
oever);
Steigers regelen binnen 
water 
Ontheffingsmogelijkheid 
geheel laten vervallen.
Restcapaciteit 

.950m2)laten vervallen 
Steigers regelen binnen 
de bestemming Water 
Bouvwlak verkleinen 
waar mogelijk.

Het is van belang zeer 
terughouden om te gaan 
met bebouwing in de v 
van gebouwen op het 
water. ln ieder geval is 

orm 

het 
ongewenst om recreatief 
nachtverblijf mogelijk te 
maken in cabins op he 
water. Geluid draagt 
namelijk heel erg over 
water heen.

het 

Het beperken van de 
bouwmogelijkheden op het 
water in de vomi van 
gebouwen is bespreekbaar.
We moeten alleen rekening 
houden met de wens van 
SpaSereen om nog een extra 
saunaunit te willen realiseren 
misschien gekoppeld aan de 
huidige steiger.
Ten aanzien van steigers 
willen we wel ruimte houden.
Het laten vervallen van de 
ontheffing is akkoord.

Er is een exacte berekening 
gemaakt van de bestaande 
gebouwen op het water (is 
door schap aangeleverd)
Het laten vervallen van de 
mogelijkheid gebouwen op 
het water te realiseren is 
een goed streven.
De regeling voor steigers 
kunnen we gewoon binnen 
de bestemming Water 
opnemen gelijk aan andere 
bestemmingsplannen.
Er wordt rekening gehouden 
met de wens van 
SpaSereen om een extra 
saunaunit op het water te 
maken.



e ee te 

100 m2 aan bebouwing 
met een goothoogte van 
6 m en bouwhoogte van 

Onthefngsmogelijkheid 
naar een goothoogte 
van 7 m en bouwhoogte 

100 m2 totaal 
§Lm2_gebruikt 

restcapaciteit over 

“Xi E l 
3 Bouwvlak direct bij entree Bouwvlak direct bij de entree 

vanaf de HW biedt ruimte vanaf de HW laten ven/allen 
voor: en restcapaciteit laten 

vervallen.

Prima als dit bouvwlak 
vervalt. Ten aanzien van 
het overhevel van de 
vierkante meters blijft de 
stelling dat het totaal aan V 

mogelijkheden in balans 
moet zijn. Er moet meer 
inzicht komen in de 
kernkwaliteiten van het 
gebied en de wijze waarop 
de ontwikkelingen 
hierbinnen passen.

Prima als dit bouwvlak 
vervalt en ook de 
restcapaciteit.



ij 
,Za er ,fi :is 

ff fi.

Bouwvlak aan de kant van 
de HW biedt ruimte voor:

5.130 m2 aan 
bebouwing met een 
goothoogte van 6m en 
bouwhoogte 
Ontheffingsmogelijkheid 
naar een goothoogte 
van 7 m en bouwhoogte 

resfcgpäcitei 
overgeheveld 

Bouwvlak aan de kant van de 
HW ruimtejjúbiedt voor:

aan bebouwing 
met een goothoogte van 
6m en bouwhoogte 
Ontheffingsmogelijkheid 
onder voowvaarden: BKP 
en alleen aan HW.
Bouwvlak verkleinen 
zodat groene zone naast 
kassa's buiten bouvwlak 
valt 

Het overhevelen van de 
restcapaciteit is alleen 
bespreekbaar als er een 
goed verhaal ligt hoe de 
kernkwaliteiten van het 
gebied worden beschermd 
en er geen massale 
gebouwen meer komen.
Het is de vraag of de 
bestaande restcapaciteit 
aan deze kant niet al 
voldoende is zonder de 
kernkwaliteiten aan te 
tasten. Wens is ook te 
kijken naar het bouvvvlak 
en deze venivijderen van 
de delen van het gebied 
waar fraaie groenzones 
liggen.

Het schap za 
maken met aandacht voor de 
kernkwaliteiten en 
duurzaamheid. Daarnaast zal 
het schap meer nadenken 
over een duidelijk thema voor 
het gebied zodat meer 
gericht naar exploitanten en 
evenementen kan worden 
gezocht.
Het schap wil ruimte houden 
voor een eventueel hoogte 
element. Dus het geheel 
weglaten van de ontheffing 
aan deze kant is niet 
gewenst.
Het herschikken van het 
bouvvvlak zodat belangrijke 
groene zones erbuiten vallen 
is bespreekbaar.

kernkwaliteiten van het 
gebied verloren gaan wordt 
gedeeld. Het opstellen van 
BKP is een goed idee.
Misschien kan het BKP ook 
iets zeggen over het 
bouwvlak.

Bouwvlak op het water aan 
de kant van de HW biedt 
ruimte voor:

30% van het bouwvlak 
mag bebouwd worden 
(circa 2.300 met 
een goothoogte van 4 m 
(peil is aansluitende 
oever, bouwhoogte is 
niet nader bepaald).
Ontheffingsmogelijkheid 
naar een goothoogte 
van 7 m en bouwhoogte 

Bouwvlak op het water aan 
de kant van de HW ruimte 
biedt voor:

150 m2 gebouwen met 
een bouwhoogte van 4 m 
(peil is aansluitende 
oever).
Steigers regelen binnen 
water.
Ontheffing geheel laten 
vervallen.
Restcapaciteit laten 
vervallen 

Terughoudend omgaan 
met gebouwen op het 
water. Dus het laten 
vervallen van 
bouwmogelijkheden op het 
water is zeer gewenst 

Het schap kan er mee 
instemmen een groot deel 
van de bouwmogelijkheden 
op het water te laten 
vervallen. Wel moet er ruimte 
blijven voor de bestaande of 
eventueel nieuwe steigers.
lnnstyle wil graag in de 
toekomst klein gebouw op 
het water maken.

De steigers kunnen we 
regelen binnen de 
bestemming water.



2.300 m2 totaal 

2.300 



speeleiland 
ruimte voor:

4.000 m2 met een 
goothoogte van 6 m en 
bouwhoogte 10 
Ontheffingsmogelijkheid 
naar een goothoogte 
van 7 m en bouwhoogte 

Specifieke aanduiding 
"speeleiland" ruimte biedt 
voor 

speel- en 
sportvoorzieningen tot 6m 
(gemeten vanaf het peil 
van het speeleiland)
steigers 
uitkijkpost/observatietoren 
en glijbaan 

sanitaire 
voorziening en 
onderhoudsruimte tot 
De restcapaciteit 
(3.800m2)en het 
bouvvvlak vervallen.
in de begrippen het 
begrip “speeleiland”
omschrijven.

Laten ven/allen van de 
bouwmogelijkheid van 

met een hoogte 
van op deze 
gevoelige plek is positief.
Hogere elementen in vorm 
van glijbaan en uitkijktoren 
zijn bespreekbaar.

Het schap kan instemmen 
met het inleveren van de 
bebouwing en het bouwvlak 
maar ziet dit wel als een 
forse aderlating. Hier moet 
iets tegenover staan.

Het laten ven/allen van deze 
bouwcapaciteit is gezien het 
risico op vernietiging 
kernkwaliteiten een positief 
gegeven. Maar tevens een 
groot gebaar van het schap 
waaruit blijkt dat zij positief 
willen meedenken. Ook al 
staat hier nu een nieuw 
speeleiland en lijkt een 
massaal gebouw op deze 
plek onwaarschijnlijk,
dergelijke 
bouwmogelijkheden komen 
altijd een keer in beeld 
aangezien het een zekere 
economische waarde 
vertegenwoordigd.



onbeperkt snackkiosken 
(bouwhoogte 
onbeperkt sanitaire 
voorzieningen 
(bouwhoogte 
onbeperkt 
kampeenniddelen 

O 

(recreatief nachtverblijf 
toegestaan)
bouwwerken geen 
gebouwen zijnde 
speel-, klim- en 
sportvoorzieningen)

e (bouwhoogte 
uitkijk-/observatietoren 
(bouwhoogte 
evenementen 

toegestaan: toegestaan:
aan 

(snack)kiosken 
(bouwhoogte 

aan 
ondersteunende 
bouwwerken waaronder 
sanitaire voorzieningen 
(bouwhoogte 
15 kampeermiddelen 
dagcamping (recreatie 
nachtverblijf E 
toegestaan)
bouwwerken geen 
gebouwen zijnde 
speeL,en 
sportvoorzieningen)
(bouwhoogte 
uitkijk-/observatietoren 
(bouwhoogte 
evenementen 
aanduiding strand op 
klim-klauter-bos vervalt.
Klim-klauter-bos regelen 
binnen R1. Dus buiten 
het bouwvlak zijn speel-
en sportvoorzieningen 
toegestaan tot een 
hoogte van maximaal 

Plassen 1 er ffïf 
Op het strand zijn Op het strand zijn Goed dat de bebouwing Hzt laten vervallen van de De keuze om de 24uurs 

op het strand nu qua 
omvang meer vastgelegd 
wordt. De vraag is om 
even goed na te rekenen 
hoeveel m2 er nu staat.
Het laten vervallen van de 
24uurs recreatie 
(recreatief nachtverblijf) is 
een heel belangrijk 
onderdeel voor de 
bewoners. Een hotel is 
onbespreekbaar. Als het 
toch wenselijk is dan een 
kleine natuurcamping. Het 
schap wil graag meer 
daghoreca. Dan is het j 
gewenst de 24 uurs'
recreatie te laten 
vervallen.
De aanduiding strand op 
het klim-klauter-bos is 
vreemd. Misschien een 
andere aanduiding hier.
Oppassen dat het klim-
klauter-bos zijn openbare 
karakter verliest.

mogelijkheid van 24uurs 
recreatie in ruil voor meer 
daghoreca is bespreekbaar.
Aanduiding strand op klim-
klauter-bos is inderdaad 
vreemd. Er is daar geen 
strand en er zijn ook geen 
plannen voor.
Het schap zal van alle 
bestaande bebouwing een 
nieuwe exacte berekening 
laten maken.

recreatie (recreatief 
nachtverblijf) te laten 
vervallen ligt bij het 
recreatieschap. Op zich 
wordt recreatief nachtverblijf 
in kampeermiddelen 
kamperen bij de boer), B&B 
en hotels wel gestimuleerd 
binnen onze gemeente.
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3 dagen grote 
muziekevenementen 
met tenminste 3 weken 
tussenperiode;
9 dagen evenementen 
met iets minder geluid.
Onbeperkt activiteiten 
zonder extra 
geluidproductie.
Deze regeling geld voor 
de Maarsseveense 
Plassen inclusief alle 
ondernemers 
gezamenlijk.

ev.enem_enten Matße eense Plassen 
Evenementen: Evenementen:

Evenementen die vallen 
binnen de reguliere 
bedrijfsvoering en 
reguliere norm vanuit het 
Activiteitenbesluit zijn 
altijd toegestaan. Als men 
geluid boven de norm wil 
produceren dan valt deze 
onder de 12 dagen 
regeling van het 
Activiteitenbesluit.
Ten minste 3 weken 
tussen evenementen 
waarvoor een ontheffing is 
vereist.
Vanaf 23.00 uur gaat de 
nachtperiode in en mag er 
geen geluid meer worden 
geproduceerd anders dan 
op grond van het 
activiteitenbeleid is 
toegestaan.
Deze regeling geldt voor 
de Maarsseveense_
Plassen en alle 
ondernemers gezamenlijk.
Wordt gezien als 1 
inrichting.

De bewoners willen dat er 
meer rekening wordt 
gehouden met de 
omwonenden als het gaat 
om overlast vanuit de 
evenementen. Vooral in 
de lente en 
zomemaanden is er 
teveel overlast. Ook van 
gemeentegrens 
overschrijdende 
evenementen zoals in het 
Gagelbos. Er is sprake 
van cumulatie van 
overlast en daar willen zij 
graag aandacht voor.
Vooral ook de angst dat 
de in de omgeving 
aanwezige 
horecagelegenheden 
zoals het C-fort hun eigen 
8 dagen ontheffing 
kunnen aanvragen voor 
evenementen. Het 
vastleggen van een 
duidelijk stopmoment om 
23.00uur is een goed 
idee. Daarnaast willen zij 
dat gekeken wordt naar 
meer bij het gebied 
passende evenementen.
Dus meer gericht op bv 
sport.

ondememe 
Het schap heeft begrip voor 
de omwonenden en het is 
niet wenselijk als er 
onevenredig veel overlast is.
Het is dan ook belangrijk om 
vaker met elkaar om tafel te 
gaan. Het aanhouden van 
een stoptijd om 23.00 uur is 
bespreekbaar. Ook het 
aanhouden van ten hoogste 
1 dance-event is 
bespreekbaar omdat 
dergelijke evenementen het 
meeste geluidoverlast geeft 
(ook voor bv de SpaSereen).
Verder wil het schap kijken 
of de evenementen meer 
thematisch kunnen worden 
en aansluiten op het gebied.
Dus inderdaad meer gericht 
op sportactiviteiten. Het 
schap denkt ook aan een 
kerstmarkt in december. De 
kemwis hoeft op zich wat hun 
betreft niet te blijven. Dit is 
een afspraak die ooit is 
gemaakt met de gemeente 
Maarssen.

De gemeente gaat uit van 
maximaal 12 dagen een 
ontheffing op grond van het 
activiteitenbesluit. Verder 
moeten evenementen 
binnen de normen die 
gelden op grond van het 
activiteitenbesluit blijven. Er 
wordt gekeken naar de 
mogelijkheid om vaste 
meetpunten te plaatsen in 
het gebied zodat we beter 
kunnen evalueren.

9 Geluidsnonn 3 dagen Geluidsnorm 3 dagen:
Het toegestane gemiddelde Het toegestane gemiddelde 



geluidsniveau van alle 
onversterkte en verstefkte 
muziek bedraagt maximaal:

75 dB tussen 07.00 
uur en 19.00 uur;
70 dB tussen 19.00 
uur en 23.00 uur;
65 dB tussen 23.00 
uur en 01.00 uur;
35 dB tussen 01.00 
uur en 07.00 uur.

Piekniveau 10 hoger 

geluidsniveau (Lixeq)van alle 
onversterkte en versterkte 
muziek bedraagt maximaal:

70 dB tussen 07.00 en 
23.00 uur;
Van 23:00 tot 07:00 geldt 
de reguliere norm vanuit 
Activiteitenbesluit (let op 
met opruimen, geen 
muziek toegestaan,
misschien moeten we nog 
een staffel maken)

Piekniveau:
80 tussen 07:00 en 
23:00 
Bastonen: uitgedrukt in 
98dB(C) ter hoogte van 
schiereiland bij Outdoor 
inn Style.

Geluidsnorm 9 dagen:
70 dB tussen 07.00 
en 19.00 uur;
65 dB tussen 19.00 
en 23.00 uur;
60 dB tussen 23.00 
en 01.00 uur;
35 dB tussen 01.00 
en 07.00 uur.

Piekniveau 10 hoger 

Geluidsnorm 9 dagen:
70 dB tussen 07.00 en 
19.00 uur;
65 dB tussen 19.00 en 
23.00 uur;
Van 23:00 tot 07:00 geldt 
de reguliere norm vanuit 
Activiteitenbesluit (let op 
met opruimen, geen 
muziek toegestaan,
misschien moeten we nog 
een staffel maken)

Piekniveau:
80 dB tussen 07.00 en 
19.00 uur;
75 dB tussen 19.00 en 



23.00 uur 
Bastonen: uitgedrukt in 
98dB(C) ter hoogte van 
schiereiland bij Outdoor 
inn Style 



Op de gronden met de 
aanduiding “Horeca”
(dat is het bouwvlak aan 
de kant van de 
Herenweg) zijn 2 
zelfstandige 
horecagelegenheden 
toegestaan in de 
categorie:
1 horeca met 

openingstijden die gelijk 
zijn aan strandbad,
2 hotel, restaurant/
eetcafe,
3 snackbar/cafetaria)
2 zelfstandige horeca 
gelegenheden mogen 
niet meer dan 
BVO bedragen 
Ondergeschikte horeca 

horeca van de 
verenigingen en sauna)
Het bedrijf Outdoor 
lnnstyle is via een 
vrijstellingsprocedure ex 
art 19 Wro gehonoreerd 

1 Horeca: Horeca: Een hotel is 
onbespreekbaar. Het 
toevoegen van meer 
daghoreca in ruil voor het 
weglaten van de 24 uurs 
recreatie is bespreekbaar.

Op de gronden met de 
aanduiding "horeca" zijn 
zelfstandige 
horecagelegenheden 
toegestaan in de 
categorie:
1 =drie x daghoreca met 
openingstijden hoogstens 
tot 23.00 uur(bv 
koffiecorner of sapbar bij 
de TOP of 
strandpaviljoen)
4 restaurant/eetcafé 
(Pannekoekenbakker)
5 cafetaria/
snackbar (Mimoun Quali)
6 zaal-
accommodatie (Outdoor 
lnnstyle)
Ondergeschikte horeca 

horeca van de 
verenigingen en de 
sauna)
De aanduiding "horeca"
komt op het bouwvlak 

Het is gewenst om meer 
daghoreca (deze vorm van 
horeca valt samen met de 
sluitingstijd van het 
recreatiegebied, in de zomer 
is de sluitingstijd later dan in 
de winter maar nooit later 
dan 23.00 uur) te maken in 
de vomw van een sapbar met 
gezonde broodjes,
coffeecorner of 
strandpaviljoen. Op die 
manier wordt het gebied ook 
aantrekkelijker om te komen 
op minder mooie dagen en 
wordt ingespeeld op 
bezoekers die gewoon een 
rondje plas doen of 
bezoekers die langs komen 
fietsen of wandelen.
Het schap stemt emwee in 
om de 24uur recreatie 
(recreatiefnachtverblijf)
geheel te laten vervallen in 
ruil voor 3 extra 
daghorecavestigingen.

Het toevoegen van 3 
daghoreca mogelijkheden is 
akkoord. Wel moet het 
schap oppassen dat er 
geen overschot aan horeca 
komt met als gevolg dat het 
aanbod de vraag gaat 
overstijgen en bedrijven 
geen bestaansrecht meer 
hebben.
Een hotel en recreatief 
nachtverblijf is passend 
binnen het gemeentelijk 
beleid. Het laten ven/allen 
van deze mogelijkheid is 
akkoord als daarmee 
bezwaren worden 
weggenomen en andere 
zaken wel mogelijk worden.



Sauna: Sauna 
De sauna is in het geldende a in de gebruiksregels het zienswijzen zijn ingediend 
bestemmingsplan niet maximale aantal lockers op de verleende vergunning 
expliciet als welnesscentrum opnemen aangezien d|e afgesproken 
geregeld. gekoppeld zijn aan 

parkeerplaatsen en 
verkeersonderzoek 

0 ntwerp estemmmgsplan Recreatieschap om 
Maanssexeßmae Plasse Maarssa onse ålassen 
Bedrijfswoningen: Bedrufswoningen 

aanduiding voor 1 
bedrijfswoning handhaven 

1 bedrijfswoning van 
goothoogte 6m 

Dit is in de tijd dat er 

en bouwhoogte met 
bijbehorend bouwwerk 

aan kant 
Westbroekse 
Binnenweg;

1 

1 bedrijfswoning van 
goothoogte 6m 

bij de hoofdentree 
Aanduiding voor 
bedrijfswoning bij 
Westbroekse Binnenweg 
laten vervallen 

en bouwhoogte met 
bijbehorend bouwwerk V 

aan kant 
Herenweg.
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Het parkeerterrein(en) in de 
avond en nacht afsluiten 
met een slagboom.

Goed idee De ondernemers in het 
recreatiegebied zouden zit 
ook prettig vinden omdat nu 
regelmatig vreemde guren 
zich ophouden op het 
parkeerterrein. Schap neemt 
dit idee mee maar hier zitten 
logistieke aspecten aan en 
kosten.

Verlichting alleen 
aanbrengen onder de 
boomkronen.

Bewoners willen dat zeer Het schap neemt dit mee 
terughoudend wordt maar moet er wel op wijzen 
omgegaan met verlichting dat het parkeerterrein en 
en vooral niet rond de plein op basis van regels 
plas _goed verlicht moet worden.

Aandacht hebben voor de 
flora en fauna. Ook meer 
aandacht voor duurzame 
verlichting 

Geen verlichting langs de 
paden rond het plas.

Bewoners willen dat zeer Het schap heeft geen 
terughoudend wordt plannen voor verlichting rond 
omgegaan met verlichting de plas. Het gebied mag 
en vooral niet rond de officieel niet meer betreden 
plas worden na zonsondergang 

Dit is gezien de flora en 
fauna ongewenst 

Verbeteren van de 
routeaanduiding naar de 
hoofdentree zodat 
bezoekers de juiste afslag 
vanaf de Zuilense Ring 
nemen die rechtstreeks naar 
de hoofdentree gaat.
Investeren in Goed idee. Kijk ook eens 
groencompensatie. Dus naar Oerbos in waar 
voor de vierkante meters kinderen kunnen spelen 
bebouwing aanplant van bv zonder specifieke 
bomen op de locatie waar speelvoorziengingen 
nu baggerdepot is zodat 
daar nieuw bosperceel 
ontstaat.

Misschien het voormalige 
baggerdepot groen inrichten 
en meer aandacht voor 
specifieke beplanting die de 
diversiteit qua flora en fauna 
verbetert. Dit gebied zou 
dan ook als wandelgebied 
gebruikt kunnen worden.



Aanbrengen van'
groenwallen of 
groenblijvende struiken om 
het schijnen van koplampen 
te voorkomen.
Verbeteren van de 
verwijzing naar 
parkeerterrein Spa Sereen 
zodat bezoekers niet 
onnodig op het 
parkeerterrein van het 
recreatieschap staan.
Vaste geluidmeetstations 
aanbrengen. V 

Goed idee Hier gaan we mee aan de 
slag maar we moeten wel 
goed nadenken over de plek 
waar de meters komen ivm 
ondernemers.

Verbeteren van relatie 
tussen bewoners en 
recreatieschap door 
verbetering communicatie 
en opstellen van een 
evenementen agenda.
Alert blijven op nieuwe 
technische ontwikkeling om 
geluid in te pakken.



ik 
Artikel 10 Recreatie 1 

10.1 Bestemmingsomschrijving 2013.
De voor 'Recreatie aangewezen gronden zijn bestemd voor:

recreatie alsmede bedrijven en organisaties in de recreatieve sector.
sport- en speelvoorzieningen;
kantoor- en opslagruimte voor de beheerder van het totale recreatieterrein De 
Maarssenveense plassen;
tevens snackkiosken, sanitaire en ondersteunende voorzieningen en 15 kampeermiddelen 
binnen de.aanduiding 'strand';

1 

tevens bedrijfswoning ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning'
tevens kinderdagverblijf;
tevens wat betreft zelfstandige horecagelegenheden, drie binnen de categorie h1 
(daghoreca), binnen de categorie h4 (restaurant/eetcafe), binnen de categorie 
h5 (cafetaria/snackbar) en binnen de categorie h6 (zaalaccomrñodatie)zijn 
toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'horeca';
tevens zend-/ontvangstinstallatie ter plaatse van de aanduiding 'zend-
/ontvangstinstallatie';
Tevens evenementen ter plaatse van de aanduiding “specifieke vorm van cultuur en 
ontspanning podia'.

G 

met de daarbij behorende:

bouwwerken;
erven en terreinen;
groenvoorzieningen en water;
parkeervoorzieningen en straatmeubilair;
nutsvoorzieningen en kunstwerken;
ondergrondse afvalinzamelsystemen;
voorzieningen voor het opwekken en leveren van duurzame energie;
wegen en paden; i 

overige functioneel met de bestemming 'Recreatie verbonden v_oorzieningen.*

10.2 Bouwregels 
Op de in artikel 10.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de 
bestemming en aanduidingen worden gebouwd, met dien verstande, dat: V 

lïjlct 

Gebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd binnen de bouwvlakken tot het binnen dat 
bouwvlak aangegeven aantal 
ln afwijking op het bepaalde onder sub 1 geldt dat op de gronden met de aanduiding 'strand'
snackkiosken sanitaire- en ondersteunende voorzieningen ook buiten het bouwvlak mogen 
worden gebouwd.
De volgende maatvoering geldt: 1 

max; aantal max. max. bouw hoogte l 

V oppervlak inhoud V 

otaal 
1 Gebouwen binnen als 10 m 

4 het bouwvlak aangegeven 
opde e 

r erbeelding s 
l 

Gebouwen binnen als 4m 
de "specifieke aangegeven 



bouwaanduiding op de 
jverbeelding 

3 Binnen de 

Snackkiosken 
aanduiding "strand"

Binnen de 

sanitaire en 
ondersteunende 
jvoorzieningen 

aanduiding “strand”

5 Binnen de 

kampeermiddelen 
aanduiding "strand"

6 uitkijkpost,
observatietoren en 
glijbanen 
Binnen de 
aanduiding 
“bedrijfswoning"

650 m3 4,50 m goot 

9 m bouw 
8 'Vrijstaande 

bijbehorend 
bouvvwwerk bij 
“bedrijfswoning”

3m goot en 6 m bouw 

9 Erf- en 
jterreinafscheidinge 

2,50 m 

10 Overige 
bouwwerken geen 
gebouwen zijnde 
waaronder speel-
en 
sportvoorzieningen 

de maximale goothoogte van aangebouwde bijbehorende bouwwerken is gelijk aan de hoogte 'van 
de eerste bouwlaag van de bedrijfswoning.

10.3 Afwijken van de bouwregels 
Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 3 Algemene regels onder artikel 27 Algemene bouwregels is 
het mogelijk af te wijken van de onder artikel 10.2 genoemde bouwregels:

gebouwen binnen de aanduiding 'specieke bouwaanduiding tot een bouwhoogte van 
maximaal 12 als de bouw geen onevenredig afbreuk doet aan de ter plaatse aanwezige 
waarden en kernkwaliteiten en gebruiksmogelijkheden van belendende percelen en het 
gebouw landschappelijk wordt ingepast.
Burgemeester en wethouders geven uitsluitend toepassing aan deze afwijkingsbevoegdheid 
na schriftelijk advies van een deskundige op dit gebied.

10.4 Specieke gebruiksregels 

Strijdig gebruik 
Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 3 Algemene regels onder artikel 28 Algemene 
gebruiksregels artikel 28.1 strijdig gebruik is het in ieder geval verboden bedoelde gronden te 
gebruiken voor:



detailhandel met uitzondering van ondergeschikte detailhandel die geen zelfstandig onderdeel 
vormt van de bedrijfsvoering;
meer dan 400 lockers (kleedkastjes binnen het welnesscomplex Spa Sereen;
recreatief nachtverblijf.

Speciñeke gebruiksregels ten aanzien van evenementen en incidentele 
festiviteiten'
binnen de inrichting “recreatieterrein de Maarsseveense Plassen” is het toegestaan:

Evenementen en incidentele festiviteiten te organiseren die passen binnen de reguliere 
geluidsnormen van het Activiteitenbesluit (afdeling 
Maximaal 12 dagen per jaar ontheffing te verlenen van de onder a genoemde normen van het 
Activiteitenbesluit ten behoeve van een evenement of incidentele festiviteit waarbij de 
volgende voorwaarden in acht worden genomen:

1 

de 12 dagen ontheffing gelden voor de inrichting “recreatieterrein de Maarsseveense 
Plassen";
er wordt ten minste 3 weken aangehouden tussen evenementen die vallen binnen de 
zwaarste categorie (Categorie zoals genoemd in het Uitvoeringsbeleid 
Evenementen Stichtse Vecht 2016, vastgesteld 19 april 2016,;
binnen de inrichting “recreatieterrein de Maarsseveense Plassen" is voor maximaal 
drie dagen een evenement binnen de zwaarste categorie toegestaan (categorie 
zoals genoemd in het Uitvoeringsbeleid Evenementen Stichtse Vecht 2016,

J 

vastgesteld 19 april 2016, waarvan maximaal dance-event; l 

om verstorende effecten op flora en fauna te minimaliseren, moeten mitigerende 
maatregelen worden getroffen indien een deskundige op het gebied van ora en 
fauna dit noodzakelijk acht.

ln geval van de onder b genoemde ontheffing bedraagt het toegestane geluidsniveau bij de 
gevels van woningen van derden van alle onversterkte en versterkte muziek maximaal:

Voor 3 van de 12 dagen: V 

equivalente geluidsniveau (LAeq) 70 dB tussen 07.00 en 23.00 uur;
ii. equivalente geluidsniveau (LAeq) 60 dB tussen 23.00 uur en 01.00 uur 

ten behoeve van vertrekkende bezoekers en opruimwerkzaamheden, muziek 
is niet toegestaan;

iii. piekgeluidniveau (LAmax) is 80 tussen 07:00 en 23:00'uur;
iv. voor de bastonen geldt een extra nom1 van951dB(C) tussen 07.00 en 23.00 

uur.
Na 01.00 uur gelden de reguliere geluidsnormen van het Activiteitenbesluit 

V 
(afdeling 

Voor 9 van de 12 dagen: r 

V 

equivalente geluidsniveau (LAeq) 70 dB tussen 07.00 en 19.00 uur;
ii. equivalente geluidsniveau (LAeq) 65 dB tussen 19.00 en 23.00 uur;
iii. equivalente geluidsniveau (LAeq) 60 dB tussen 23.00 uur en 01.00 uur 

ten behoeve van vertrekkende bezoekers en opruimwerkzaamheden, muziek 
is niet toegestaan; 1 

iv. piekgeluidniveau (LAmax) is 80 dB tussen 07.00 en 19.00 uur;
piekgeluidniveau (LAmax) is 75 dB tussen 19.00 en 23.00 uur;

vi. voor de bastonen geldt een extra norm van 95 tussen 07.00 en 23.00 
uur;

vii. Na 01.00 uur gelden de reguliere geluidsnormen van_het Activiteitenbesluit 
V 

(afdeling 
Binnen de inrichting recreatieterrein de Maarsseveense Plassen mag bij evenement 
maximaal 2 overnachtingen plaatsvinden voor de bezoekers van dat evenement.
«Voor het verlenen van een vergunning worden voor het overige de regels aangehouden zoals 
die zijn opgenomen in het Uitvoeringsbeleid Evenementen Stichtse Vecht 2016, vastgesteld 
19 april 2016. V 

1 



Artikel 16 Verkeer 

16.1 Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

wegen en paden;
reclameborden; (reclamezuilen en billboards)
parkeervoorzieningen 
het houden van evenementen binnen de aanduiding "evenemententerrein"
Bruggen kunst wenken;
geluidwerende voorzieningen;
groenvoorzieningen en water;
in- en uitritten; V 

kunstobjecten en straatmeubilair;
sport- en speelvoorzieningen 
nutsvoorzieningen;
waterhuishoudkundige voorzieningen 
ondergrondse afvalinzamelsystemen;
voorzieningen voor het opwekken en leveren van duurzame energie;
overige functioneel met de bestemming 'Verkeer' verbonden voorzieningen.

16.2 Bouwregels 

16.2.1 Gebouwen 
Op de in artikel 8.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming 
en aanduidingen worden gebouwd, met dien verstande, dat:

op of in deze gronden mogen uitsluitend gebouwen ten behoeve van nutsvoorzieningen en 
gemalen worden gebouwd met dien verstande dat:

de bouwhoogte van gebouwen niet meer bedraagt dan 3 
de oppervlakte van gebouwen niet meer bedraagt dan 15 

16.2.2 Bouwwerken geen gebouw zijnde 
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

de bouwhoogte van erfafscheidingen bedraagt niet meer dan 1 
de bouwhoogte van geluidwerende voorzieningen bedraagt niet meer dan 10 
de bouwhoogte van lichtmasten bedraagt niet meer dan 10 
de bouwhoogte van straatmeubilair, en reclameborden bedraagt niet meer dan 6 
de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt niet meer dan 3 ço

ao
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16.3 Specieke gebruiksregels 

16.3.1 Strijdig gebruik c 

Zie hiervoor hoofdstuk 3 Algemene regels onder artikel 28 Algemene gebruiksregels artikel 
28.1 strijdig gebruik.

16.3.2 Specifieke gebruiksregels ten aanzien van evenementen en incidentele 
festiviteiten 
binnen de inrichting “recreatieterrein de Maarsseveense Plassen" is het toegestaan:

Evenementen en incidentele festiviteiten te organiseren die passen binnen de reguliere 
geluidsnormen van het Activiteitenbesluit (afdeling 

V 



Maximaal 12 dagen perjaar ontheffing te verlenen van de onder a genoemde normen van het 
Activiteitenbesluit ten behoeve van een evenement of incidentele festiviteit waarbij de 
volgende voonivaarden in acht worden genomen:

de 12 dagen ontheffing gelden voor de inrichting “recreatieterrein de Maarsseveense 
Plassen";
er wordt ten minste 3 weken aangehouden tussen evenementen die vallen binnen de 
zwaarste categorie (Categorie zoals genoemd in het Uitvoeringsbeleid 
Evenementen Stichtse Vecht 2016, vastgesteld 19 april 2016,;
binnen de inrichting “recreatieterrein de Maarsseveense Plassen" is voor maximaal 
drie dagen een evenement binnen de zwaarste categorie toegestaan (categorie 
zoals genoemd in het Uitvoeringsbeleid Evenementen Stichtse Vecht 2016,
vastgesteld 19 april 2016, waarvan maximaal dance-event;
om verstorende effecten op flora en fauna te minimaliseren, moeten mitigerende 
maatregelen worden getroffen indien een deskundige op het gebied van flora en 
fauna dit noodzakelijk acht.

ln geval van de onder b genoemde ontheffing bedraagt het toegestane geluidsniveau bij de 
gevels van woningen van derden van alle onversterkte en versterkte muziek maximaal:

Voor 3 van de 12 dagen:
equivalente geluidsniveau (LAeq) 70 dB tussen 07.00 en 23.00 uur;

ii. equivalente geluidsniveau (LAeq) 60 dB tussen 23.00 uur en 01.00 uur 
ten behoeve van vertrekkende bezoekers en opruimwerkzaamheden, muziek 
is niet toegestaan;

iii. piekgeluidniveau (LAmax) is 80 tussen 07:00 en 23:00 uur;
iv. voor de bastonen geldt een extra norm van95 tussen 07.00 en 23.00 

uur.
Na 01.00 uur gelden de reguliere geluidsnormen van het Activiteitenbesluit 
(afdeling 

Voor 9 van de 12 dagen:
equivalente geluidsniveau (LAeq) 70 dB tussen 07.00 en 19.00 uur;

ii. equivalente geluidsniveau (LAeq) 65 dB tussen 19.00 en 23.00 uur;
iii. equivalente geluidsniveau (LAeq) 60 dB tussen 23.00 uur en 01.00 uur 

ten behoeve van vertrekkende bezoekers en opruimwerkzaamheden, muziek 
is niet toegestaan;

iv. piekgeluidniveau (LAmax) is 80 dB tussen 07.00 en 19.00 uur;
piekgeluidniveau (LAmax) is 75 dB tussen 19.00 en 23.00 uur;

vi. voor de bastonen geldt een extra norm van 95 tussen 07.00 en 23.00 
uur;

vil. Na 01.00 uur gelden de reguliere geluidsnormen van het Activiteitenbesluit 
(afdeling 

Binnen de inrichting recreatieterrein de Maarsseveense Plassen mag bij evenement 
maximaal 2 ovemachtingen plaatsvinden voor de bezoekers van dat evenement.
Voor het verlenen van een vergunning worden voor het overige de regels aangehouden zoals 
die zijn opgenomen in het Uitvoeringsbeleid Evenementen Stichtse Vecht 2016, vastgesteld 
19 april 2016.
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Artikel 10 Recreatie 1 

10.1 Bestemmingsomschrijving Zollj 
De voor 'Recreatie aangewezen gronden zijn bestemd voor:

recreatie alsmede bedrijven en organisaties in de recreatieve sector.
sport- en speelvoorzieningen;
kantoor- enopslagruimte voor de beheerder van het totale recreatieterrein De 
Maarssenveense plassen;
tevens snackkiosken, sanitaire en ondersteunende voorzieningen, 15 kampeermiddelen en 
evenementen binnen de aanduiding 'strand';
tevens bedrijfswoning ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning'
tevens kinderdagverblijf;
tevens wat betreft zelfstandige horecagelegenheden, drie binnen de categorie h1 
(daghoreca), binnen de categorie h4 (restaurant/eetcafe), binnen de categorie 
h5 (cafetaria/snackbar) en binnen de categorie h6 (zaalaccommodatie) zijn 
toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'horeca';

1 

tevens zend-/ontvangstinstallatie ter plaatse van de aanduiding 'zend-
/ontvangstinstallatie'.

met de daarbij behorende:

bouwwerken;
erven en terreinen;
groenvoorzieningen en water;
parkeervoorzieningen en straatmeubilair;
nutsvoorzieningen en kunstwerken; t 

ondergrondse afvalinzamelsystemen;
i 

voorzieningen voor het opwekken en leveren van duurzame energie;
wegen en paden;
overige functioneel met de bestemming 'Recreatie verbonden voorzieningen.

10.2 Bouwregels 
Op de in artikel 10.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de 
bestemming en aanduidingen worden gebouwd, met dien verstande, dat:

Gebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd binnen debouvvvlakken tot het binnen dat 
bouwvlak aangegeven aantal m2 en voldaan wordt aan de richtlijnen van het 
beeldkwaliteitsplan Maarsseveense Plassen 14 september 2017 dat als bijlage bij de 
regels is gevoegd. (UO \QQAI oåffraq ln afwijking op het bepaalde onder sub geldt dat op de gronden met de aanduiding 'strand'
snackkiosken sanitaire- en ondersteunende 'voorzieningen ook buiten het bouwvlak mogen 
worden gebouwd.
De volgende maatvoering geldt: 1 

0 

max. aantal max. max. max. bouw hoogte 
oppervlak inhoud 
otaal 

1 Gebouwen binnen ls 10 m en goothoogte 6 
ouwv a ïïnjgeegeven wa) m 

erbeelding P 
Gebouwen binnen als 4 m U-lg 
de “specifieke aangegeven 

A 



bouwaanduiding op de 
|verbeelding 

3 Binnen de 100 m2 3 m 
aanduiding “strand” V 

Snackkiosken 
Binnen de 400 m2 3 m 

I 

aanduiding “strand” f 

sanitaire en 
ondersteunende 
|voorzieningen 

5 Binnen de 15 
aanduiding “strand”
kampeermiddelen 

ls Binnen de 
A 

16 m 1 

aanduiding 
“speeleiland" een 
uitkijkpost, een 
observatietoren en 
een glijbanen 
Binnen de 1 650 m3 4,50 m goot 
aanduiding 
“bedrijfswoning" 10 m bouw 

8 'Vrijstaande 50 m2 3m goot en 6 m bouw 
bijbehorend 
bouwvwverk bij 
|“bedrijfswoning"

9 Erf- en 2,50 m 
jterreinafscheidingen 

10 Overige 16 m 
bouwwerken geen 

4 

gebouwen zijnde 
waaronder speel-1 
en 
sportvoorzieningen 

A 

V 

de maximale goothoogte van aangebouwde bijbehorende bouwwerken is gelijk aan de hoogte van 
de eerste bouwlaag van de bedrijfswoning.

10.3 Afwijken van de bouwregels 0 3 

Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 3 Algemene regels onder artikel 25 Algemene bouwregels is 
het mogelijk af te wijken van de onder artikel 10.2 genoemde bouwregels:

gebouwen binnen de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding tot een goothoogte van 8 en 
een bouwhoogte van maximaal 12 als de bouw geen onevenredig afbreuk doet aan de ter 
plaatse aanwezige waarden en kernkwaliteiten en voldaan wordt aan de uitgangspunten van 
het beelkwaliteitsplan Maarsseveense Plassen 14 september 2017 dat als bijlage bij de 

4 

regels is gevoegd-, <;&SlpfQqL<
Burgemeester en wethouders geven uitsluitend toepassing aan deze afvvijkingsbevoegdheid 
na schriftelijk advies van een deskundige op dit gebied.



10.4 Specieke gebruiksregels 

10.4.1 Strijdig gebruik 
Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 3 Algemene regels onder artikel 26 Algemene 
gebruiksregels artikel 26.2 strijdig gebruik is het in ieder geval verboden bedoelde gronden te 
gebruiken voor:

detailhandel met uitzondering van ondergeschikte detailhandel die geen zelfstandig onderdeel 
vormt van de bedrijfsvoering;
meer dan 400 lockers (kleedkastjes binnen het welnesscomplex Spa Sereen;
recreatief nachtverblijf, met uitzondering van de jaarlijkse overnachting van de bezoekers van 
de dagcamping van maximaal 2 nachten. UM*2u uur;

of-QXL \regel gelom.Lf 
10.4.2 Specieke gebruiksregels ten aanzien van evenementen en incidentele 
festiviteiten 

A 

A 

binnen de inrichting "recreatieterrein de Maarsseveense Plassen" is het toegestaan:

Evenementen en incidentele festiviteiten te organiseren die passen binnen de reguliere 
geluidsnormen van het Activiteitenbesluit (afdeling 
Maximaal 12 dagen perjaar ontheffing te verlenen van de onder a genoemde normen van het 
Activiteitenbesluit ten behoeve van een evenement of incidentele festiviteit waarbij de 
volgende voonrvaarden in acht worden genomen:

de 12 dagen ontheffing gelden voor de inrichting “recreatieterrein de Maarsseveense 
Plassen";
er wordt ten minste 3 weken aangehouden tussen evenementen die vallen binnen de 
zwaarste categorie (Categorie zoals genoemd in het Uitvoeringsbeleid 

V Evenementen Stichtse Vecht 2016, vastgesteld 19 april 2016;
binnen de inrichting “recreatieterrein de Maarsseveense Plassen” is voor maximaal 
drie evenementendagen een evenement binnen de zwaarste categorie toegestaan 

Nèvu (categorie zoals genoemd in het Uitvoeringsbeleid Evenementen Stichtse Vecht 
2016, vastgesteld 19 april 2016, waarvan maximaal dance-event;

'een dance-event mag maximaal evenementendag beslaan;
om verstorende effecten op flora en fauna te minimaliseren, moet een verzoek om 
ontheffing voor een evenement of incidentele festiviteit en het afsteken van 
professioneel vuurwerk vergezeld gaan van een toets door een deskundige op het 
gebied van flora en fauna en moeten mitigerende maatregelen worden getroffen als 
de deskundige dit noodzakelijk acht.

ln geval van de onder b genoemde ontheffing bedraagt het toegestane geluidsniveau bij de 
gevels van woningen van derden van alle onversterkte en versterkte muziek maximaal:

Voor 3 van de 12 dagen:
equivalente geluidsniveau (LAeq) 70 dB tussen 07.00 en 23.00 uur;

ii. equivalente geluidsniveau (LAeq) 60 dB tussen 23.00 uur en 01.00 uur 
ten behoeve van vertrekkende bezoekers en opruimwerkzaamheden, muziek 
is niet toegestaan;

iii. piekgeluidniveau (LAmax) is 80 tussen 07:00 en 23:00 uur;
iv. voor de bastonen geldt een extra norm van95 tussen_07.00 en 23.00 

uur 
Na 01.00 uur gelden de reguliere geluidsnormen van het Activiteitenbesluit 
(afdeling 

Voor 9 van de 12 dagen:
equivalente geluidsniveau (LAeq) 70 dB tussen 07.00 en 19.00 uur;

ii. equivalente geluidsniveau (LAeq) 65 dB tussen 19.00 en 23.00 uur;
iii. equivalente geluidsniveau (LAeq) 60 dB tussen 23.00 uur en 01.00 uur 

ten behoeve van vertrekkende bezoekers en opruimwerkzaamheden, muziek 
is niet toegestaan;

iv. piekgeluidniveau (LAmax) is 80 dB tussen 07.00 en 19.00 uur;
piekgeluidniveau (LAmax) is 75 dB tussen 19.00 en 23.00 uur;



vi. voor de bastonen geldtfeen extra norm van 95 tussen 07.00. en 23.00 
uur;

4 

vii. Na 01.00 uur gelden de reguliere geluidsnormen van het Activiteitenbesluit 
l 

(afdeling V 

om verstorende effecten op het Natura2000 te minimaliseren, moet een activiteit als 
professioneel vuunNerk,bal|onvaarten, parachutespringen of iets soortgelijks wat niet getoetst 
is in het rapport van Egmond en Poot vergezeld gaan van een toets door een 
deskundige op het gebied van flora en fauna en moeten mitigerende maatregelen worden 
getroffen als de deskundige dit noodzakelijk acht;
Binnen de inrichting recreatieterrein de Maarsseveense Plassen mag bij evenement 
maximaal 2 overnachtingen plaatsvinden voor de bezoekers van dat evenement.
Voor het verlenen van een vergunning worden voor het overige de regels aangehouden zoals 
die zijn opgenomen in het Uitvoeringsbeleid Evenementen Stichtse Vecht 2016, vastgesteld 
19 april 2016. V 

A 

NNU 



Artikel 16 Verkeer 

16.1 Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

wegen en paden;
reclameborden; (reclamezuilen en billboards)
parkeervoorzieningen 
het houden van evenementen binnen de aanduiding “evenemententerrein”
Bruggen kunst werken;
geluidwerende voorzieningen;
groenvoorzieningen en water;
in- en uitritten;
kunstobjecten en straatmeubilair;
sport- en speelvoorzieningen 
nutsvoorzieningen;
waterhuishoudkundige voorzieningen l 

ondergrondse afvalinzamelsystemen;
voorzieningen voor het opwekken en leveren van duurzame energie;
overige functioneel met de bestemming 'Verkeer' verbonden voorzieningen;
ter hoogte van de aanduiding Terras is een terras bij een horecagelegenheid toegestaan.

16.2 Bouwregels 

16.2.1 Gebouwen 
Op de in artikel 8.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming 
en aanduidingen worden gebouwd, met dien verstande, dat:

op of in deze gronden mogen uitsluitend gebouwen ten behoeve van nutsvoorzieningen en 
gemalen worden gebouwd met dien verstande dat:

de bouwhoogte van gebouwen niet meer bedraagt dan 3 
de oppervlakte van gebouwen niet meer bedraagt dan 15 

16.2.2 Bouwwerken geen gebouw zijnde t 

V 

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:“
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o.

oo
'm

 

de bouwhoogte van erfafscheidingen bedraagt niet meer dan 1 
de bouwhoogte van geluidwerende voorzieningen bedraagt niet meer dan 10 
de bouwhoogte van lichtmasten bedraagt niet meer dan 10 
de bouwhoogte van straatmeubilair, en reclameborden bedraagt niet meer dan 6 
de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt niet meer dan 3 

16.3 Specifieke gebruiksregels 

16.3.1 Strijdig gebruik 
Zie hiervoor hoofdstuk 3,Algemene regels onder artikel 26 Algemene gebruiksregels artikel 
26.2 strijdig gebruik.

16.3.2 Speciñeke gebruiksregels ten aanzien van evenementen en incidentele 
festiviteiten 
binnen de inrichting “recreatieterrein de Maarsseveense Plassen" is het toegestaan:



Evenementen en incidentele festiviteiten te organiseren die passen binnen de reguliere 
geluidsnormen van het Activiteitenbesluit (afdeling 
Maximaal 12 dagen per jaar onthefng te verlenen van de onder a genoemde normen van het 
Activiteitenbesluit ten behoeve van een evenement of incidentele festiviteit waarbij de 
volgende voonlvaarden in acht worden genomen:

de 12 dagen ontheffing gelden voor de inrichting “recreatieterrein de Maarsseveense 
Plassen";
er wordt ten minste 3 weken aangehouden tussen evenementen die vallen binnen de 
zwaarste categorie (Categorie zoals genoemd in het Uitvoeringsbeleid 
Evenementen Stichtse Vecht 2016, vastgesteld 19 april 2016;
binnen de inrichting “recreatieterrein de Maarsseveense Plassen” is voor maximaal 
drie evenementendagen een evenement binnen de zwaarste categorie toegestaan 
(categorie zoals genoemd in het Uitvoeringsbeleid Evenementen Stichtse Vecht 
2016, vastgesteld 19 april 2016, waarvan maximaal dance-event;
een dance-event mag maximaal evenementendag beslaan;
om verstorende effecten op flora en fauna te minimaliseren, moet een verzoek om 
ontheffing voor een evenement of incidentele festiviteit en het afsteken van 
professioneel vuurwerk vergezeld gaan van een toets door een deskundige op het 
gebied van flora en fauna en moeten mitigerende maatregelen worden getroffen als 
de deskundige dit noodzakelijk acht.

ln geval van de onder b genoemde ontheffing bedraagt het toegestane geluidsniveau bij de 
gevels van woningen van derden van alle onversterkte en versterkte muziek maximaal:

Voor 3 van de 12 dagen:
equivalente geluidsniveau (LAeq) 70 dB tussen 07.00 en 23.00 uur;

ii. equivalente geluidsniveau (LAeq) 60 dB tussen 23.00 uur en 01.00 uur 
ten behoeve van vertrekkende bezoekers en opruimwerkzaamheden, muziek 
is niet toegestaan;

iii. piekgeluidniveau (LAmax) is 80 tussen 07:00 en 23:00 uur;
iv. voor de bastonen geldt een extra norm van95 tussen 07.00 en 23.00 

uur. 1 

Na 01.00 uur gelden de reguliere geluidsnormen van het Activiteitenbesluit 
(afdeling 

Voor 9 van de 12 dagen:
equivalente geluidsniveau (LAeq) 70 dB tussen 07.00 en 19.00 uur;

ii. equivalente geluidsniveau (LAeq) 65 dB tussen 19.00 en 23.00 uur;
iii. equivalente geluidsniveau (LAeq) 60 dB tussen 23.00 uur en 01.00 uur 

ten behoevevan vertrekkende bezoekers en opruimwerkzaamheden, muziek 
is niet toegestaan;

iv. piekgeluidniveau (LAmax) is 80 dB tussen 07.00 en 19.00 uur;
piekgeluidniveau (LAmax) is 75 dB tussen 19.00 en 23.00 uur;

vi. voor de bastonen geldt een extra norm van 95 tussen 07.00 en 23.00 
r uur;

vii. Na 01.00 uur gelden de reguliere geluidsnormen van het Activiteitenbesluit 
(afdeling 

om verstorende effecten op het Natura2000 te minimaliseren, moet een activiteit als 
professioneel vuurwerk,ballonvaarten,parachutespringen of iets soortgelijks wat niet getoetst 
is in het rapport van Egmond en Poot vergezeld gaan van een toets door een 
deskundige op het gebied van flora en fauna en moeten mitigerende maatregelen worden 
getroffen als de deskundige dit noodzakelijk acht;
Binnen de inrichting recreatieterrein de Maarsseveense Plassen mag bij evenement 
maximaal 2 overnachtingen plaatsvinden voor de bezoekers van dat evenement.
Voor het verlenen van een vergunning worden voor het overige de regels aangehouden zoals 
die zijn opgenomen in het Uitvoeringsbeleid Evenementen Stichtse Vecht 2016, vastgesteld 
19 april 2016.

16.3.3 Specieke gebruiksregels ten aanzien van openingstijden terras 
Ten aanzien van het terras bij de horecagelegenheid geldt dat het terras om 23.00 uur gesloten moet 
zijn.


