
Van: Lutters, Sylvia  
Verzonden: maandag 18 december 2017 11:08 
Aan: 'Els Swerts' <e.m.swerts@gmail.com>; Zivkovic Laurenta, Franko 
<Franko.Zivkovic.Laurenta@stichtsevecht.nl>; Griffie, Gemeente Stichtse Vecht 
<griffie@stichtsevecht.nl> 
Onderwerp: JELLE => RE: technische vragen BP Maarssenveense Plassen 

 
Beste mevrouw Swerts, 
 
U heeft een aantal vragen gesteld ik zal die hieronder beantwoorden. 
 
Vraag 1 
1. In de toelichting op de raadsbespreking staat dat het nog gaat om discussie over de percelen 

Binnenweg 86-88 en de Tuinbouwweg 29. Betekent dit dat m.b.t. de discussie over de 
geluidsoverlast inmiddels een oplossing is gevonden, bijvoorbeeld in de sfeer van de opmerkingen 
die door dhr. Baars in zijn laatste minuut inspreektijd is gegeven of bestaat er nog steeds een 
verschil van mening met de bewonersvereniging? Was de suggestie van dhr. Baars om teksten 
met elkaar in overeenstemming te brengen door in elkaar op te nemen een praktische oplossing 
geweest? 

 
Antwoord 1 
Het verschil in interpretatie tussen de gemeente en de bewonersvereniging Maarsseveen-Molenpolder 
is niet opgelost. In het uitvoeringsbeleid evenementen 2012 staat voor de maarsseveense plassen het 
volgende: 
 

 
Het opnemen van de zin onder c “Buiten deze regeling is het slechts mogelijk om activiteiten te laten 
plaatsvinden die zonder extra geluidproductie gepaard gaan” is mogelijk maar levert feitelijk geen 
oplossing voor het door de bewonersvereniging genoemde probleem. Immers het recreatiegebied is 
een inrichting die valt onder het Activiteitenbelsuit. In het Activiteitenbesluit zijn o.a. de 
maximale  geluidsnormen genoemd. Deze normen zijn het uitgangspunt voor al het versterkte geluid 
binnen het recreatiegebied. Het woordje “extra” in de bovengenoemde zin wil dus zeggen “meer dan 

 

5.4 Een bijzonder gebied is de Maarsseveense Plassen  

Voor het gebied rond de Maarsseveense Plassen geldt een zogenaamde 10-dagenregeling. Deze 
regeling houdt in dat er niet meer dan 10 evenementen of activiteiten mogen worden gehouden die 
meer geluid veroorzaken dan gebruikelijk is rond de Maarsseveense Plassen.  

Deze regeling houdt in:  
A. Op 3 dagen mogen er grote muziekevenementen worden gehouden waarvoor een maximaal 
geluidsniveau is vastgelegd:  
- 75 dB (A) tussen 07.00 en 19.00 uur;  
- 70 dB (A) tussen 19.00 en 23.00 uur;  
- 65 dB (A) tussen 23.00 en 01.00 uur;  
- 35 dB (A) tussen 01.00 en 07.00 uur.  
 
De maximale geluidsniveaus (piekniveaus) mogen 10 dB (A) hoger liggen.  

Vanwege het (geluids)overlast en de geldende milieueisen moet tussen grote muziekevenementen een 
wachtperiode van minimaal drie weken aangehouden te worden.  
B. Op de overige 9 dagen mogen evenementen worden gehouden die iets minder geluid produceren. 

Ook daarvoor is een maximaal geluidsniveau vastgelegd:  
- 70 dB (A) tussen 07.00 en 19.00 uur;  

- 65 dB (A) tussen 19.00 en 23.00 uur;  
- 60 dB (A) tussen 23.00 en 01.00 uur;  
- 35 dB (A) tussen 01.00 en 07.00 uur.  

 
De maximale geluidsniveaus (piekniveaus) mogen 10 dB (A) hoger liggen.  
C. Buiten deze regeling is het slechts mogelijk om activiteiten te laten plaatsvinden die zonder extra 

geluidproductie gepaard gaan.  
  



op grond van de reguliere normen is toegestaan”. En die regel is in de regels van het 
bestemmingsplan opgenomen onder artikel 10.4.2. “Specifieke gebruiksregels ten aanzien van 
evenementen en incidentele festiviteiten” onder punt a.  
Het is overigens niet noodzakelijk te wijzen op de normen van het Activiteitenbesluit. Dit is namelijk 
een wettelijke regeling waar elk bedrijf zich aan moet houden. In de regels staat immers ook niet bij 
een horecabestemming of bedrijvenbestemming dat men zich qua geluid moeten houden aan de 
normen van het Activiteitenbesluit. In dit geval hebben we er juist voor gekozen om duidelijk te zijn 
richting bewoners en gebruikers. 
 
De bewoners zijn bevreesd voor overlast door versterkt (stem) geluid buiten de 12 dagen regeling. 
Evenementen waar geluid geproduceerd wordt dat de reguliere geluidsnorm overschrijdt vallen onder 
de 12 dagen regeling (zie artikel 10.4.2 “Specifieke gebruiksregels ten aanzien van evenementen en 
incidentele festiviteiten”). Als het binnen de reguliere norm valt is het normaal gebruik dat past binnen 
de bestemming. Denk aan kleine sportevenementen. Het bijgaande overzicht van de activiteiten die in 
2012 hebben plaatsgevonden laten dat ook zien. (zie bijlage).  
 
Als het college toch meer sturend wil optreden dan is het mogelijk om in de regels van het 
bestemmingsplan een nadere eis op te nemen. Het college kan dan extra eisen stellen aan de 
tijdsduur, situering en het maximale volume van mobiele geluidinstallaties voor versterkt (stem)geluid 
in de buitenlucht. Deze regeling is nu niet opgenomen in de artikel 10.4.2. De raad zou daar 
morgenavond middels en amendement over kunnen besluiten.  
 
Een verbodsbepaling of verlaging van de reguliere geluidsnormen raden wij ambtelijk af aangezien 
daarmee gebruikers/ondernemers onevenredig in hun mogelijkheden worden beperkt hetgeen 
consequenties heeft voor het gebruik van het recreatiegebied. Dit strookt ook niet met het 
uitgangspunt van het Evaluatietraject dat dit jaar is begonnen.  
 
Vraag 2 
2. Waarom is in het kader van de Tuinbouwweg 29 de mailwisseling niet opgenomen als bijlage bij 

de memo? In de memo staat dat er wellicht wat ongelukkige uitspraken zijn gedaan door 
ambtenaren. Kunt u deze zinsneden benoemen? 
 

Antwoord 2 
De mailwisseling is al door de familie Gram aan de raadscommissie kenbaar gemaakt.  Bij de memo 
die is toegezonden zijn nog extra stukken toegevoegd waaruit duidelijk blijkt dat de 20% regeling altijd 
helder is gecommuniceerd richting familie Gram. Er is 1 mail door de familie Gram aangeleverd van 
het bestuurssecretatiaat waarin staat dat een bedrijfsbezoek door de wethouder niet meer nodig is 
omdat het verzoek wordt gehonoreerd. Deze mail is niet juist. Het streven was het te honoreren en 
ambtelijk hebben wij druk gezocht naar een marge in de beleidsregel waar dit verzoek binnen zou 
passen. Deze marge is echter niet gevonden.  
Dat mijn handtekening onder een zienswijze staat is niet meer dan het formaliseren van de 
mondelinge zienswijze maar is in geen geval een honorering van hetgeen in het verslag van de 
mondelinge zienswijze staat. Wellicht dat in de toekomst een duidelijke disclaimer onderaan het 
verslag verwarring op dit punt voorkomt.  
Er zijn overigens nog een paar mails richting familie Gram gestuurd waarvan de strekking, namelijk 
dat 20% uitbreiding het beleid is en hun uitbreiding daar niet binnen past, gelijk is. Het voegt verder 
niets toe aan de bijlagen die al in uw bezit zijn. Mocht u deze mail ook willen dan kan ik u die sturen. 
 
De inhoudelijke reden om niet af te wijken van de 20% regeling ligt in de precedentwerking. Er zijn 
heel veel vragen ondernemers aan de Herenweg, Gageldijk en Westbroekse Binnenweg die om extra 
uitbreiding vragen. Als de raad de 20% regeling wil loslaten dan zal hiervoor nieuw beleid met regels 
en voorwaarden moeten worden vastgesteld.  
 
Vraag 3 
3. Westbroekse Binnenweg 86-88: Waarom had de gemeente de vergunning voor op te richten 
kassen ingetrokken? En waarom is het bouwvlak vervallen? Was het zijn oorspronkelijke bedoeling 
wél om kassen op te richten? Er loop nu een bezwaarprocedure tegen het intrekken van de 
vergunning. De eigenaar wil dus nu een vergunning voor 'op te richten kassen' met als doel woningen 
neer te zetten? Is dat juridisch houdbaar? 

 



Antwoord 3 
De vergunning is ingetrokken om verzoek van omwonenden. De bestaande kassen werden gebruikt 
voor bedrijfsmatige opslag activiteiten. Omwonenden maakten zich zorgen over de vergunning die er 
nog lag zeker nu het complex niet langer in handen is van een agrariër. Ook maakten zij zich zorgen 
dat een oude kas zou worden neergezet om extra woningen af te dwingen. Tegen het intrekken van 
de vergunning loopt op dit moment een bezwaarprocedure. Wij kunnen gezien het juridische traject op 
dit moment niet verder ingaan op de vragen. 
 
 

 


