
Actiepuntenlijst nav overleg 17 maart 2016 inzake bestemmingsplan Maarsseveense Plassen 
 
Aanwezig:  
Marc Witteman, Franko Zivkovic, Gerard Baars, Hans Verhoeven, Elly van Daalen, Maurice Andringa, Marieke Fleer, Irene Huisman, Sylvia Lutters 
 
 Actie/afspraak wie gereed 
1 Vanaf nu zullen de werkzaamheden t.a.v het bestemmingsplan weer worden opgepakt. De verwachting is dat het 

ontwerpbestemmingsplan voor het zomerreces aan het college kan worden aangeboden. De ter inzage legging zal 
na het zomerreces plaatsvinden waarna de vaststelling in het 1e kwartaal van 2017 wordt verwacht. Sylvia zal een 
planning maken van het proces.  

Sylvia 30-03 

2.  Marieke Fleer zal een afspraak plannen met de bewonersvereniging om in mei met elkaar van gedachten te 
wisselen over het voorlopig ontwerp voor de herinrichting van het plein van de hoofdentree (entree Herenweg). In 
juni zal het bestuur van het recreatieschap een definitief besluit nemen over de begroting zodat in het najaar 
gestart kan worden met de opstelling van een bestek. 

Marieke Mei 

3 Het recreatieschap wil het stukje bos vlak achter de fietsenstalling en postduivenvereniging verhuren aan Out Door 
In Style om in te richten als activiteitenbos. Daarnaast komt er een bouwwerk waar de postduivenvereniging in 
komt en een uitgifteloket voor fietsen, steppen etc. Ook dit onderdeel zal meegenomen worden in het overleg van 
mei. Bewoners hechten belang aan gegarandeerde openbaarheid van dit stukje bos.  

Marieke Mei 

4.  Irene en Sylvia hebben gesproken met de aanwezige leden van de bewonersvereniging over de mogelijkheden die 
het geldende bestemmingsplan biedt. Daarnaast zijn punten benoemd waar eventueel ruimte is om in goed 
overleg met het recreatieschap aanpassingen te doen. Sylvia zal een overzicht maken van deze mogelijke ruimte 
zodat we daar tijdens de volgende bijeenkomst over kunnen praten.   

Sylvia april 

5 Marc merkt op dat de bestaande rechten van het bestemmingsplan als uitgangspunt worden genomen voor het 
nieuwe bestemmingsplan en dat we in goed overleg met elkaar kunnen kijken of we daar nog veranderingen in 
aan willen brengen. De gemeente zal niet zonder meer bestaande rechten inperken. De aanwezigen zijn akkoord 
met dit uitgangspunt. 

allen  

6 Ten aanzien van de evenementen zal het uitvoeringsplan voor de evenementen dat jarenlang gebruikt is, als 
uitgangspunt worden genomen voor de nieuwe regeling in het bestemmingsplan. Sylvia zal dit document opvragen 
en tevens uitzoeken of het in het stuk nu uitgegaan moet worden van  10 of 12 dagen.  

Sylvia en 
juristen VTH 

april 

7 Sylvia zal een memo maken met daarin een toelichting over de regelingen voor evenementen op basis van de 
APV en milieuwetgeving en uitleg over de door de gemeente vastgestelde C, B en A categorie. En de relatie met 
het voormalige uitvoeringsbeleid. Op die manier krijgen we beter inzicht in waar we het over hebben. 

Sylvia en 
juristen VTH 

april 

8 Bewoners willen graag meer informatie over de nadere eisen die een gemeente kan opnemen in een 
evenementenvergunning. Marc geeft aan dat het bestemmingsplan straks het toetsingskader gaat vormen voor de 
vergunningaanvraag en dat de gemeente in de vergunning dus nog nadere eisen kan opnemen. Sylvia zal deze 
vraag ook meenemen in de memo. 

Sylvia en 
juristen VTH 

april 

9 Sylvia heeft de memo overhandigd en kort toegelicht die in samenwerking met de juristen van de afdeling VTH is  april 
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opgesteld ten aanzien van recreatief nachtverblijf en de mogelijkheden die het geldende bestemmingsplan biedt 
binnen het recreatiegebied. (VTH = Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving) 

10 Sylvia zal wederom in samenwerking met de juristen van VTH op verzoek van de bewoners een memo maken 
over de mogelijke gevolgen van het loslaten van de aanduiding extensief en intensief binnen de bestemming 
Water. Bewoners maken zich zorgen dat het weglaten van de specifieke aanduiding “extensief recreatief gebruik” 
de deur openzet voor ongewenste bebouwing en activiteiten. 

Sylvia en 
juristen VTH 

april 

10 Verder wil Marc graag dat we allemaal gaan nadenken over de mogelijkheden om overlast te beperken door: 
• Digitale evenementenkalender maken zodat goed inzicht wordt gegeven in de activiteiten die binnen de 

gemeente en het recreatiegebied plaatsvinden.  
• Centrale meetpunten maken binnen het recreatiegebied waar we het geluid kunnen monitoren. 
• Technische mogelijkheden om geluid in te pakken. Vooral de lage bastonen geven veel overlast. 
• Goede buur zijn voor elkaar door elkaar regelmatig op te zoeken. Ook voor leuke dingen. Onbekend maakt 

onbemind en dat moet verbeteren. 

allen april 

11 Bewoners geven aan graag in overleg te willen blijven en samen te zoeken naar oplossingen waarbij oog is voor 
de (geluid)overlast die bewoners ervaren en zorgen die bewoners hebben over een toename van activiteiten.  
Marc geeft aan dat het zeker belangrijk is om met elkaar te blijven praten en te zoeken naar oplossingen maar dat 
de gemeente wel rekening moet houden met de bestaande rechten. Neemt niet weg dat de activiteiten binnen het 
recreatiegebied binnen de gestelde normen moeten blijven qua geluid. De wettelijke normen vormen voor de 
gemeente het toetsingspunt. Sylvia zal bij de Omgevingsdienst Regio Utrecht nagaan of versterkt (stem)geluid 
buiten is toegestaan op grond van de wetgeving. 

Sylvia april 

12 Het recreatieschap wil ook graag in overleg blijven en met elkaar kijken wat mogelijke oplossingen zijn. Sommige 
activiteiten horen bij de corebusiness van het recreatiegebied zoals beachvolleybal en hardloopwedstrijden. 
Aankondigingen met microfoon horen daarbij. Het recreatieschap geeft wel aan daar terughoudend mee te zijn. 
Maurice beaamt dit. Als we dit nog verder moeten terugschroeven dan is dat heel lastig. 

  

13 Sylvia zal een nieuwe afspraak plannen voor een volgend overleg met Gerard, Elly, Hans, Marieke, Maurice, Irene 
en Sylvia om te kijken of we een stapje verder kunnen zetten om te komen tot een gedragen regeling. Marc en 
Franko zullen vanaf nu alleen nog aanschuiven indien noodzakelijk. 

Sylvia April/mei 
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