
 

Verslag bijeenkomst evaluatietraject geluidhinder Maarsseveense Plassen e.o. 
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Aanwezig: 

Tymon Weger (gebiedswethouder) 

Gerard Baars (bewonersvereniging Maarsseveen Molenpolder) 

Elly van Daalen (bewonersvereniging Maarsseveen Molenpolder) 

Hans Verhoeven (bewonersvereniging Maarsseveen Molenpolder) 

Esmeralda Nugteren (jurist handhaving) 

Wim Cats (Omgevingsdienst Regio Utrecht) 

Martien van Laarschot (vergunningverlening) 

Sylvia Lutters (waarnemend gebiedsregisseur) 

 

Sylvia geeft kort de aanleiding van dit overleg weer. De bewonersvereniging geeft al lange tijd aan 

geluidsoverlast te ervaren van de activiteiten/evenementen die plaatsvinden binnen het 

recreatiegebied Maarsseveense Plassen. De gemeente heeft hier naar het oordeel van de bewoners 

veel laten liggen door bewoners niet serieus te nemen en hun meldingen als subjectief “gezeur” af te 

doen. Het wantrouwen vanuit de bewoners is daarom groot en de houding ten opzichte van 

activiteiten/evenementen heel kritisch. Als we willen dat bewoners hun klachten gaan melden dan 

moet de gemeente dit wel serieus oppakken.  

 

Tymon geeft aan dat in overleg met de burgemeester is afgesproken dat er een evaluatietraject wordt 

gestart. N.a.v. het evaluatietraject kan bepaald worden of aanscherping of wijzing van het beleid 

noodzakelijk is. Of speciale maatregelen nodig zijn. Binnen dit traject worden een aantal zaken 

opgepakt. (zie de aangepaste memo 12 juni 2017). Het is belangrijk om de klachten en oorzaak 

objectief te maken. Door een jaar (of misschien langer) klachten bij te houden en te bepalen waar 

deze vandaan komen en waar ze door worden veroorzaakt wordt een patroon zichtbaar. Op basis 

van dat patroon kan de gemeente zaken oppakken. Tymon wijst erop dat niet de verkeerde 

verwachting moet worden gewekt. We moeten nu eerst informatie verzamelen voordat we kunnen 

beoordelen of ingrijpen noodzakelijk is. Het is niet mogelijk om op elke klacht direct actie te 

ondernemen. Vaak is er sprake van piekmomenten, die wellicht voor bewoners heel storend zijn, 

maar op het moment dat de politie of BOA’s ter plaatse zijn niet meer kunnen worden vastgesteld. 

Onze organisatie is daarop niet ingericht. Er moet inzicht komen of er sprake is van een patroon. Dat 

gaan we nu oppakken.  Of we maatregelen moeten gaan treffen is afhankelijk van de uitkomst van 

het evaluatietraject. 

 

De bewonersvereniging geeft aan dat de regels voor de evenementen en de 12 dagen overschrijding 

van de norm duidelijk is. Het gaat vooral om die situaties waarbij onverwacht toch overlast optreedt. 

Outdoor Innstyle is verschillende keren aangesproken om zich aan de regels te houden. Maar recent 

was er weer sprake van een half uur veel lawaai. Of flarden van lawaai omdat een deur open en dicht 

gaat.  Dat begint nu echt vervelend te worden omdat de ondernemer zich steeds verontschuldigd 

maar toch elke keer weer de grens opzoekt. De gemeente moet daar iets aan doen. Esmeralda geeft 

aan dit nu op te nemen als formele klachtenmelding en de ondernemer uit te nodigen voor een 

gesprek. De ondernemer krijgt nu eerst een waarschuwing. 

 

Bewoners zijn nog steeds niet gerust over de mogelijkheid die het bestemmingsplan biedt als het 

gaat om versterkt geluid. Dat willen zij liever niet. Wim geeft aan dat bij versterkt muziekgeluid men al 

snel boven de normen van het Activiteitenbesluit uitkomt. Mede omdat er dan sprake is van een 

strafcorrectie. Bij versterkt stemgeluid blijft men overwegend binnen de norm. Tymon beaamt dit en 

vult aan dat daarmee niet is gezegd dat ook deze vorm van geluid door mensen niet als storend kan 

worden ervaren. Daar kunnen we echter qua normstelling weinig aan veranderen en is inherent aan 



 

het wonen nabij een recreatiegebied. We kunnen wel proberen meer rekening met elkaar te houden 

op dit punt. 

 

Een evenement is elke voor publiek toegankelijke activiteit. Veel activiteiten zijn dus evenementen. 

Het is echter maar 12 dagen per jaar toegestaan de geluidsnormen te overschrijden. 

 

Afspraak: 

1. Een memo maken met een plan van aanpak; 

2. Een persbericht maken waarin we mensen wijzen op het evaluatietraject 

3. Speciaal e-mailadres maken om meldingen te verzamelen met standaard ontvangstbevestiging 

4. Altijd de politie bellen bij zeer ernstige overlast omdat alleen zij bevoegd zijn direct in te grijpen 

5. Overzicht maken van de klachten en waar ze vandaan komen op basis waarvan we maatregelen 

kunnen nemen.  (let op: dit kost tijd!) 

6. In oktober nogmaals bij elkaar komen voor tussen evaluatie. 

7. Dit jaar op vaste momenten geluidsmetingen uitvoeren zodat een duidelijk inzicht komt. Daar zijn 

we al mee gestart bij de kermis.  

8. Met het recreatieschap worden 21 juni procesafspraken gemaakt over de aanvraag van 

vergunningen en het doen van meldingen voor evenementen. 

9. Sylvia zal de verbeterpunten voor de evenementenkalender doorgeven aan het recreatieschap.4 

10. Wim Cats zal nagaan of de ODRU nog piketdienst heeft voor milieugerelateerde overlast. 

(antwoord: 

 

 

ODRU Piketdienst  

Voor alle aangesloten gemeenten heeft de ODRU piketdienst voor milieuklachten. Dit verloopt 

via de milieuklachtentelefoon van de provincie.0800 – 022 55 10. Dit staat ook op onze website 

en die van de provincie: 

http://www.odru.nl/milieuklachten/ 

https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/meld-milieuklachten/meld-

milieuklachten/ 

Ook buiten kantoortijden kan hiernaar gebeld worden!  
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