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Vleuten 27-01-2018 
 
Aan:  Gemeente Stichtse Vecht 

t.a.v. College van Burgemeester en Wethouders 
Postbus 1212 
3600 BE Maarssen 

 

Geacht College van Burgemeester en Wethouders, 
 
Ter ondersteuning van het bezwaar dat Recreatieschap Stichtse Groenlanden heeft aangetekend 
tegen de wijziging in het bestemmingsplan voor de Maarsseveense Plassen neem ik de vrijheid de 
gevolgen hiervan voor onze club te omschrijven. 
 
Van 14 t/m 16 september 2018 willen wij voor de 49e keer onze “Internationale Rally H-DC ’t 
Centrum” op de Maarsseveense Plassen organiseren.  Dit zal dan zeker voor de 45e keer op de 
Maarsseveense Plassen zijn. 
Elk jaar verwelkomen wij vele Harley-Davidson vrienden uit Nederland, België, Duitsland, Engeland, 
Schotland en Denemarken. 
Zij rijden op hun Harley-Davidson naar de Maarsseveense Plassen.  Zetten daar hun tentje op en 
ontmoeten “oude” vrienden en maken nieuwe. Dit gaat onder het genot van een drankje en een 
hapje. Kortom, er wordt een feestje gebouwd.  
Vrijdagavond wordt er “bij gepraat”. 
Zaterdagmiddag maken vele bewoners rond de Maarsseveense Plassen van onze uitnodiging gebruik 
om een kijkje op het terrein te komen nemen. 
Op de zaterdag is er live muziek volgens de verleende vergunning van 16.00 tot 01.00 uur. 
Zondagmorgen vertrekt iedereen weer naar huis. 
 
Onze leden bezoeken ook rally’s in binnen- en buitenland die door bevriende Harley-Davidson Clubs 
worden georganiseerd. Hierdoor wordt een belangrijk verenigingsdoel van onze club bereikt: 
Vriendschapsbanden onderhouden met andere H-D rijders en rijdsters uit Nederland en Europa. 
 
Als de evenementenparagraaf van het bestemmingsplan wordt aangescherpt zoals de 
bewonersvereniging Maarsseveen-Molenpolder voorstelt, is het voor de organisatie onmogelijk aan 
de nieuwe normen te voldoen.  
Alleen het gepraat van circa 500 personen op de vrijdagavond in de feesttent zal de aangescherpte 
geluidsnorm al overschrijden. Handhaving is onmogelijk. 
Een lager geluidsniveau van de live muziek zal de beleving en de sfeer  van ons evenement dusdanig  
negatief  beïnvloeden dat onze rally op de Maarsseveense Plassen minder bezoekers kan verwachten 
en het niet meer mogelijk zal zijn de begroting sluitend te maken.  
Ik maak mij, als voorzitter, ernstige zorgen of wij in de komende jaren onze rally dan kunnen blijven 
organiseren. 
Een ander geschikt terrein binnen ons verzorgingsgebied, de provincie Utrecht, is niet zomaar 
gevonden.   
 
Het niet kunnen organiseren van een rally is een enorme aderlating voor onze club .  
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De saamhorigheid van de clubleden, die tijdens het vervullen van hun vrijwilligerswerk op de rally 
ontstaat, zal dan vervallen.  
De vriendschapsbanden met andere H-D clubs zullen bekoelen. 
 
Ook voor de exploitatie van het Recreatieterrein Maarsseveense  Plassen zal een mogelijk stoppen 
van ons evenement een negatief gevolg hebben. Wij huren het terrein immers na het badseizoen en 
zijn voor Recreatieschap Stichtse Groenlanden extra inkomsten.  
Onze huurpenningen zijn te vergelijken met een bezoek van 500 volwassenen en ruim 1100 kinderen. 
 
Om de continuïteit van onze rally te waarborgen vraag ik het college de evenementenparagraaf van 
het bestemmingsplan te verruimen zodat er ook voor de vrijdagavond een vergunning voor live 
muziek verleent kan worden.  
Mocht dit echter niet mogelijk zijn, de evenementenparagraaf op zijn minst onveranderd te laten.  
 
Hierdoor kunnen nog vele Harley rijders uit binnen- en buitenland nog jaren lang genieten van het 
mooie Recreatieterrein Maarsseveense Plassen. 
 
Natuurlijk ben ik bereid een mondeling toelichting op dit schrijven te geven. 
 
Vriendelijke groet, 
 
Richard van Someren 
Voorzitter H-DC ‘t Centrum 
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