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Geacht College van Burgemeester & Wethouders van Stichtse Vecht , 

 

Het bestuur van de Bewonersvereniging Maarsseveen-Molenpolder heeft het amendement / de 

motie die de gemeente heeft opgesteld over de evenementenparagraaf van het bestemmingsplan 

Maarsseveense Plassen besproken. Het bestuur is van mening dat hierin – los van de (tegenstrijdige) 

formulering en de onuitvoerbaarheid van het amendement / de motie - onvoldoende wordt 

ingespeeld op het ontstane probleem voor bewoners als gevolg van de bewoording in het 

ontwerpbestemmingsplan, namelijk de mogelijkheid voor 365 dagen kans op (versterkt) 

geluidsoverlast. Het door de bewonersvereniging ingebrachte voorstel is reeds verwoord in onze 

brief d.d. 16 december 2017. 

In de ALV van 13 januari 2018, waar circa 100 bewoners uit het gebied aanwezig waren, heeft de 

Bewonersvereniging Maarsseveen-Molenpolder aandacht besteed aan de beoogde nieuwe 

evenementenregeling. Helaas waren de verantwoordelijk wethouder, de verantwoordelijk 

ambtenaar en de gebiedsregisseur, ondanks een uitnodiging van de kant  van de 

bewonersvereniging, niet aanwezig bij de ALV. 

Uit de ALV is naar voren gekomen dat de bewoners de standpunten van het bestuur van de 

bewonersvereniging Maarsseveen-Molenpolder over de evenementenregeling in het 

bestemmingsplan Maarsseveense Plassen e.o. zeer massaal steunen. De bewoners willen absoluut 

geen (versterkt geluids)overlast buiten de 12-dagen regeling voor evenementen. Dit blijkt ook uit 

onze petitie die inmiddels door meer dan 250 bewoners is ingevuld. 

Verschillende bewoners hebben tijdens de ALV de vraag gesteld wat de beweegredenen van de 

gemeente zijn om zo’n uitgebreide regeling toe te willen staan. Daarbij is gevraagd wat de 

evenementen opleveren en hoe dit zich verhoudt tot de overlast. Op deze vragen kon het bestuur 

van de bewonersvereniging geen antwoord geven, omdat zij hier geen inzicht in heeft. 

 

Daarnaast hebben verschillende aanwezige bewoners tijdens de ALV gevraagd hoe de gemeente zo’n 

uitgebreide regeling kan toestaan naast het aanpalende Natura2000- en stilte gebied. De vraag van 
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de bewoners is wat de visie van de gemeente hierop is. Het onderzoek dat in 2007 is uitgevoerd naar 

de doorwerking op de aanpalende gebieden is naar mening van de bewoners verouderd. 

Vervolgens hebben verschillende bewoners gevraagd of er naast geluidsoverlast buiten de 12 dagen 

regeling ook is gekeken naar andere vormen van overlast, zoals de aantrekkende werking van 

verkeer en rommel in het gebied. De bewoners hebben in de ALV aangegeven het zeer belangrijk te 

vinden dat er zicht is op de doorwerking op dit soort aspecten. Ook dit is het bestuur van de 

bewonersvereniging niet bekend. 

 

Bovendien waarderen de bewoners het niet dat de verantwoordelijk wethouder in diverse 

gesprekken met het bestuur van de bewonersvereniging Maarsseveen-Molenpolder de 

geluidsoverlast kenmerkt als ‘perceptie’ en de enquête-gegevens die de bewonersvereniging 

Maarsseveen-Molenpolder eerder heeft aangeleverd niet serieus neemt. 

Ten slotte zijn de bewoners het met het bestuur van de Bewonersvereniging Maarsseveen-

Molenpolder eens dat het door de gemeente gevolgde proces in dit dossier niet conform de 

gemaakte afspraken is en ook niet conform het convenant dat de Bewonersvereniging Maarsseveen-

Molenpolder met de gemeente heeft. 

Het bestuur van de bewonersvereniging Maarsseveen-Molenpolder gaat daarom op verzoek van de 

bewoners de Raad verzoeken het bestemmingsplan van de agenda voor de komende 

Raadsvergadering te halen, zodat dit “probleem” eerst wordt opgelost en de afspraken over de 

samenwerking worden nagekomen, voordat tot besluitvorming wordt overgegaan. 

 

Daarnaast ontvangt de Bewonersvereniging Maarsseveen-Molenpolder graag de antwoorden van de 

gemeente op de vragen die door de bewoners tijdens de ALV zijn gesteld en zoals deze hierboven 

vermeld staan. 

Tot slot, het bestuur van de Bewonersvereniging Maarsseveen-Molenpolder betreurt het ten zeerste 

dat dit dossier op deze manier verloopt. Vooral over het niet nakomen van de gemaakte afspraken 

en het niet serieus nemen van de signalen uit onze buurt wil het bestuur graag spoedig met de 

gemeente in overleg. 

 

Graag vernemen we uw reactie op deze brief , 

Met vriendelijke groet, namens het bestuur van de bewonersvereniging Maarsseveen-Molenpolder, 

  Gerard Baars 

    Hans Verhoeven 

    Theo Louman 


