
Specifieke gebruiksregels ten aanzien van evenementen en incidentele festiviteiten 

binnen de inrichting “recreatieterrein de Maarsseveense Plassen” is het toegestaan: 

a. Evenementen en incidentele festiviteiten te organiseren die passen binnen de reguliere 

geluidsnormen van het Activiteitenbesluit (afdeling 2.8); 

b. 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”; 

2. er wordt ten minste 3 weken aangehouden tussen evenementen die vallen binnen de 

zwaarste categorie (Categorie C) zoals genoemd in het Uitvoeringsbeleid Evenementen 

Stichtse Vecht 2016, vastgesteld 19 april 2016; 

3. binnen de inrichting “recreatieterrein de Maarsseveense Plassen” is voor maximaal drie 

evenementendagen een evenement binnen de zwaarste categorie toegestaan (categorie C) 

zoals genoemd in het Uitvoeringsbeleid Evenementen Stichtse Vecht 2016, vastgesteld 19 

april 2016, waarvan maximaal één dance-event; 

4. een dance-event mag maximaal één (1) evenementendag beslaan; 

5. 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. 

 

c. In 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: 

1. Voor 3 van de 12 dagen: 

i. equivalente geluidsniveau (LAeq) 70 dB (A) tussen 07.00 en 23.00 uur; 

ii. equivalente geluidsniveau (LAeq) 60 dB (A) tussen 23.00 uur en 01.00 uur ten 

behoeve van vertrekkende bezoekers en opruimwerkzaamheden, muziek is niet 

toegestaan; 

iii. piekgeluidniveau (LAmax) is 80 d(A) tussen 07:00 en 23:00 uur; 

iv. voor de bastonen geldt een extra norm van95 dB(C) tussen 07.00 en 23.00 uur . 

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

2.8). 

2. Voor 9 van de 12 dagen: 

i. equivalente geluidsniveau (LAeq) 70 dB (A) tussen 07.00 en 19.00 uur; 

ii. equivalente geluidsniveau (LAeq) 65 dB (A) tussen 19.00 en 23.00 uur; 

iii. equivalente geluidsniveau (LAeq) 60 dB (A) 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 (A) tussen 07.00 en 19.00 uur; 

v. piekgeluidniveau (LAmax) is 75 dB (A) tussen 19.00 en 23.00 uur; 

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

vii. Na 01.00 uur gelden de reguliere geluidsnormen van het Activiteitenbesluit (afdeling 2.8). 

 

d. 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 (2007), 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; 

e. Binnen de inrichting recreatieterrein de Maarsseveense Plassen mag bij één (1) evenement 

maximaal 2 overnachtingen plaatsvinden voor de bezoekers van dat evenement; 

f. Het aantal bezoekers aan een evenement mag maximaal 15.000 personen bedragen; 

g. Voor het verlenen van een vergunning worden voor het overige de regels aangehouden zoals die 

zijn opgenomen in het Uitvoeringsbeleid Evenementen Stichtse Vecht 2017, vastgesteld 19 april 

2016. 


