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Ideeën voor aanpassingen ontwerpbestemmingsplan november 2016 
 

N.a.v. onze overleggen op 1 september 2016, 29 september 2016 en 11 oktober 2016 is het schema van augustus 2016 op punten aangepast. 
 

      

 Geldend 

bestemmingsplan 

Maarsseveense Plassen 

Ontwerpbestemmingsplan 

Maarsseveense Plassen 

Bewonersvereniging Recreatieschap en 

ondernemers 

gemeente 

1 Bouwvlak aan de kant van 

de WBB biedt ruimte voor: 

a. 3.770 m2 aan 

bebouwing  met een 

goothoogte van 6 m en 

bouwhoogte van 10 m. 

b. Ontheffingsmogelijkheid 

naar een goothoogte 

van 7 m en een 

bouwhoogte 12 m. 

 

 

3.770 m2 totaal 

3.080 m2 gebruikt (incl 

nieuw te bouwen 

saunacabine)  

 689 m2 restcapaciteit – 

470m2 = 219m2 

Bouwvlak aan de kant van de 

WBB ruimte biedt voor: 

a. 3300 m2 aan bebouwing 

met een goothoogte van 

6 m en bouwhoogte 10 

m. 

b. Ontheffingsmogelijkheid 

geheel laten vervallen.  

c.  470m2 overhevelen 

naar hoofdentree 

bouwvlak. 

d. 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 

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. 
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2 Bouwvlak op het water aan 

de kant van de WBB biedt 

ruimte voor: 

a. 20% van bouwvlak mag 

bebouwd worden (circa 

2.350 m2) met een 

goothoogte van  4 m 

(peil is aansluitende 

oever, bouwhoogte is 

niet nader bepaald); 

b. Ontheffingsmogelijkheid 

naar een  goothoogte 

van  7 m en bouwhoogte 

12 m. 

 

2.350 m2 totaal 

205m2 gebruikt  

2.145 m2 restcapaciteit  

Bouwvlak op het water aan 

de kant van de WBB biedt 

ruimte voor: 

a. 400m2 aan gebouwen 

met een bouwhoogte van 

4 m (peil is aansluitende 

oever); 

b. Steigers regelen binnen 

water 

c. Ontheffingsmogelijkheid 

geheel laten vervallen.  

d. Restcapaciteit 

(1.950m2)laten vervallen 

e. Steigers regelen binnen 

de bestemming Water 

f. Bouwvlak verkleinen 

waar mogelijk. 

 

 

 

 

Het is van belang zeer 

terughouden om te gaan 

met bebouwing in de vorm 

van gebouwen op het 

water. In ieder geval is het 

ongewenst om recreatief 

nachtverblijf mogelijk te 

maken in cabins op het 

water. Geluid draagt 

namelijk heel erg over het 

water heen. 

Het beperken van de 

bouwmogelijkheden op het 

water in de vorm 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. 
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3 Bouwvlak direct bij entree 

vanaf de HW biedt ruimte 

voor: 

a. 100 m2 aan bebouwing 

met een goothoogte van 

6 m en bouwhoogte van 

10 m. 

b. Ontheffingsmogelijkheid 

naar een  goothoogte  

van 7 m en bouwhoogte 

12 m. 

 

100 m2 totaal 

 0 m2 gebruikt 

 100m2 restcapaciteit over 

Bouwvlak direct bij de entree 

vanaf de HW laten vervallen 

en restcapaciteit 100m2 laten 

vervallen.  

Prima als dit bouwvlak 

vervalt. Ten aanzien van 

het overhevel van de 

vierkante meters blijft de 

stelling dat het totaal aan 

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. 
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4 Bouwvlak aan de kant van 

de HW biedt ruimte voor: 

a. 5.130 m2 aan 

bebouwing met een 

goothoogte van 6m en 

bouwhoogte 10m. 

b. Ontheffingsmogelijkheid 

naar een goothoogte 

van 7 m en bouwhoogte 

12 m. 

 

5.130 m2 totaal 

3.906 m2 gebruikt 

1.224 m2 restcapaciteit + 

470m2 overgeheveld = 

1.694m2 

 

Bouwvlak aan de kant van de 

HW ruimte biedt voor: 

a. 5.600 m2 aan bebouwing  

met een goothoogte van  

6m en bouwhoogte 10m. 

b. Ontheffingsmogelijkheid 

onder voorwaarden: BKP 

en alleen aan HW.  

c. Bouwvlak verkleinen 

zodat groene zone naast 

kassa’s buiten bouwvlak 

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 bouwvlak 

en deze verwijderen van 

de delen van het gebied 

waar fraaie groenzones 

liggen. 

Het schap zal een BKP laten 

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 

bouwvlak zodat belangrijke 

groene zones erbuiten vallen 

is bespreekbaar. 

Oppassen dat de 

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.  

 

5 Bouwvlak op het water aan 

de kant van de HW biedt 

ruimte voor: 

a. 30% van het bouwvlak 

mag bebouwd worden 

(circa 2.300 m2) met 

een goothoogte van 4 m 

(peil is aansluitende 

oever, bouwhoogte is 

niet nader bepaald). 

b. Ontheffingsmogelijkheid 

naar een  goothoogte 

van  7 m en bouwhoogte 

12 m. 

Bouwvlak op het water aan 

de kant van de HW ruimte 

biedt voor: 

a. 150 m2 gebouwen met 

een bouwhoogte van 4 m 

(peil is aansluitende 

oever). 

b. Steigers regelen binnen 

water. 

c. Ontheffing geheel laten 

vervallen. 

d. 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. 

Innstyle wil graag in de 

toekomst klein gebouw op 

het water maken. 

De steigers kunnen we 

regelen binnen de 

bestemming water. 
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2.300 m2 totaal 

0m2 gebruikt (zijn alleen 

steigers) 

2.300 m2 restcapaciteit 
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6 Bouwvlak speeleiland biedt 

ruimte voor: 

a. 4.000 m2 met een 

goothoogte van 6 m en 

bouwhoogte 10 m. 

b. Ontheffingsmogelijkheid 

naar een  goothoogte 

van 7 m en bouwhoogte 

12 m. 

 

4.000m2 totaal 

77m2 gebruikt voor sanitair 

en pomphuis 

3.923m2 restcapaciteit 

Specifieke aanduiding 

“speeleiland” ruimte biedt 

voor: 

a. speel- en 

sportvoorzieningen tot 6m 

(gemeten vanaf het peil 

van het speeleiland) 

b. steigers 

c. uitkijkpost/observatietoren 

en glijbaan 12m;  

d. 200m2 sanitaire 

voorziening en 

onderhoudsruimte tot 4m;  

e. De restcapaciteit 

(3.800m2)en het 

bouwvlak vervallen.  

f. in de begrippen het 

begrip “speeleiland” 

omschrijven. 

 

Laten vervallen van de 

bouwmogelijkheid van 

4000m2 met een hoogte 

van 10m 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 vervallen 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 

 

 

 Geldend bestemmingsplan 

Maarsseveense Plassen 

Ontwerpbestemmingsplan 

Maarsseveense Plassen 

Bewonersvereniging Recreatieschap en 

ondernemers 

gemeente 

7 Op het strand zijn 

toegestaan: 

a. onbeperkt snackkiosken 

(bouwhoogte 3m) 

b. onbeperkt sanitaire 

voorzieningen 

(bouwhoogte 3m) 

c. onbeperkt 

kampeermiddelen 

(recreatief nachtverblijf 

toegestaan) 

d. bouwwerken geen 

gebouwen zijnde (bv 

speel-, klim- en 

sportvoorzieningen)  

(bouwhoogte 16m) 

e. uitkijk-/observatietoren 

(bouwhoogte 16m) 

f. evenementen 

 

Op het strand zijn 

toegestaan: 

a. 100m2 aan 

(snack)kiosken 

(bouwhoogte 3m) 

b. 400m2 aan 

ondersteunende 

bouwwerken waaronder 

sanitaire voorzieningen 

(bouwhoogte 3m) 

c. 15 kampeermiddelen tbv 

dagcamping (recreatie 

nachtverblijf niet 

toegestaan) 

d. bouwwerken geen 

gebouwen zijnde (bv 

speel-, en 

sportvoorzieningen)  

(bouwhoogte 1m) 

e. uitkijk-/observatietoren 

(bouwhoogte 16m) 

f. evenementen 

g. 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 

16m 

Goed dat de bebouwing 

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 

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.  

Het laten vervallen van de 

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. 

De keuze om de 24uurs 

recreatie (recreatief 

nachtverblijf) te laten 

vervallen ligt bij het 

recreatieschap. Op zich 

wordt recreatief nachtverblijf 

in kampeermiddelen (bv 

kamperen bij de boer), B&B 

en hotels wel gestimuleerd 

binnen onze gemeente.  
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Ontwerpbestemmingsplan 
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8 Evenementen: 

a. 3 dagen grote 

muziekevenementen 

met tenminste 3 weken 

tussenperiode; 

b. 9 dagen evenementen 

met iets minder geluid.  

c. Onbeperkt activiteiten 

zonder extra 

geluidproductie. 

d. Deze regeling geld voor 

de Maarsseveense 

Plassen inclusief alle 

ondernemers 

gezamenlijk. 

Evenementen: 

a. 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. 

b. Ten minste 3 weken 

tussen evenementen 

waarvoor een ontheffing is 

vereist. 

c. 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. 

d. 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 o.a. de 

evenementen. Vooral in 

de lente en 

zomermaanden 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. 

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 

kermis 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 Geluidsnorm 3 dagen 
Het toegestane gemiddelde 

Geluidsnorm 3 dagen:  

Het toegestane gemiddelde 
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geluidsniveau (LAeq) van alle 
onversterkte en versterkte 
muziek bedraagt maximaal:  
a. 75 dB (A) tussen 07.00 

uur en 19.00 uur;  
b. 70 dB (A) tussen 19.00 

uur en 23.00 uur;  
c. 65 dB (A) tussen 23.00 

uur en 01.00 uur;  
d. 35 dB (A) tussen 01.00 

uur en 07.00 uur.  
 
Piekniveau 10 dB(A) hoger 

 

geluidsniveau (LAeq) van alle 

onversterkte en versterkte 

muziek bedraagt maximaal: 
a. 70 dB (A) tussen 07.00 en 

23.00 uur; 
b. 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 d(A) tussen 07:00 en 

23:00 

- Bastonen: uitgedrukt in 

98dB(C) ter hoogte van 

schiereiland bij Outdoor 

inn Style. 

 

10 Geluidsnorm 9 dagen: 
a. 70 dB (A) tussen 07.00 

en 19.00 uur;  
b. 65 dB (A) tussen 19.00 

en 23.00 uur;  
c. 60 dB (A) tussen 23.00 

en 01.00 uur;  
d. 35 dB (A) tussen 01.00 

en 07.00 uur.  

 
 
Piekniveau 10 dB(A) hoger 

 

Geluidsnorm  9 dagen: 
a. 70 dB (A) tussen 07.00 en 

19.00 uur; 
b. 65 dB (A) tussen 19.00 en 

23.00 uur; 
c. 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 (A) tussen 07.00 en 
19.00 uur; 

- 75 dB (A) tussen 19.00 en 
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23.00 uur 
- Bastonen: uitgedrukt in 

98dB(C) ter hoogte van 
schiereiland bij Outdoor 
inn Style 
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11 Horeca: 

a. 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) 

b. 2 zelfstandige horeca 

gelegenheden mogen 

niet meer dan 1000m2  

BVO bedragen 

c. Ondergeschikte horeca 

(bv horeca van de 

verenigingen en sauna) 

d. Het bedrijf Outdoor 

Innstyle is via een 

vrijstellingsprocedure ex 

art 19 Wro gehonoreerd.  

 

Horeca:  

a. 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 = één restaurant/eetcafé 

(Pannekoekenbakker) 

5 = één cafetaria/ 

snackbar (Mimoun Quali) 

6 = één zaal-

accommodatie (Outdoor 

Innstyle) 

b. Ondergeschikte horeca 

(bv horeca van de 

verenigingen en de 

sauna) 

c. De aanduiding “horeca” 

komt op het bouwvlak  

Een hotel is 

onbespreekbaar. Het 

toevoegen van meer 

daghoreca in ruil voor het 

weglaten van de 24 uurs 

recreatie is bespreekbaar.  

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 vorm 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 ermee 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 vervallen 

van deze mogelijkheid is 

akkoord als daarmee 

bezwaren worden 

weggenomen en andere 

zaken wel mogelijk worden. 
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 Geldend 

bestemmingsplan 

Maarsseveense Plassen 

Ontwerpbestemmingsplan 

Maarsseveense Plassen 

Bewonersvereniging Recreatieschap en 

ondernemers 

gemeente 

12 Sauna: 

De sauna is in het geldende 

bestemmingsplan niet 

expliciet als welnesscentrum 

geregeld. 

 

Sauna: 

a. in de gebruiksregels het 

maximale aantal lockers 

opnemen aangezien die 

gekoppeld zijn aan 

parkeerplaatsen en 

verkeersonderzoek. 

  Dit is in de tijd dat er 

zienswijzen zijn ingediend 

op de verleende vergunning 

afgesproken. 

 

 Geldend bestemmingsplan 

Maarsseveense Plassen 

Ontwerpbestemmingsplan 

Maarsseveense Plassen 

Bewonersvereniging Recreatieschap en 

ondernemers 

gemeente 

13 Bedrijfswoningen: 

a. 1 bedrijfswoning van 

600m3 goothoogte 6m 

en bouwhoogte 10m met 

bijbehorend bouwwerk 

50m2 aan kant 

Westbroekse 

Binnenweg; 

b. 1 bedrijfswoning van 

600m3 goothoogte 6m 

en bouwhoogte 10m met 

bijbehorend bouwwerk 

50m2 aan kant 

Herenweg. 

Bedrijfswoningen: 

a. aanduiding voor 1 

bedrijfswoning handhaven 

bij de hoofdentree. 

b. Aanduiding voor 

bedrijfswoning bij 

Westbroekse Binnenweg 

laten vervallen. 
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 Overige buiten het 

bestemmingsplan 

vallende oplossingen 

 Bewonersvereniging Recreatieschap en 

ondernemers 

gemeente 

14 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 figuren 

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 

terughoudend wordt 

omgegaan met verlichting 

en vooral niet rond de 

plas 

Het schap neemt dit mee 

maar moet er wel op wijzen 

dat het parkeerterrein en 

plein op basis van regels 

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 

terughoudend wordt 

omgegaan met verlichting 

en vooral niet rond de 

plas 

Het schap heeft geen 

plannen voor verlichting rond 

de plas. Het gebied mag 

officieel niet meer betreden 

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 

groencompensatie. Dus 

voor de vierkante meters 

bebouwing aanplant van bv 

bomen op de locatie waar 

nu baggerdepot is zodat 

daar nieuw bosperceel 

ontstaat. 

 Goed idee. Kijk ook eens 

naar Oerbos in ? waar 

kinderen kunnen spelen 

zonder specifieke 

speelvoorziengingen 

 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. 
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 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. 

 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. 

    

      

  

  

  

  

  

  

  


