
 
 

 

Bewonersvereniging Maarsseveen-Molenpolder 

p/a Westbroekse Binnenweg 24 

Tienhoven - Molenpolder 

contact@maarsseveenmolenpolder.nl 

 

Aan: Gemeenteraad van de gemeente Stichtse Vecht, 

Cc: College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Stichtse Vecht , 

 

Maarsseveen-Molenpolder, 28 januari 2018 

 

Geachte Gemeenteraad van de gemeente Stichtse Vecht, 

 

Het bestuur van de Bewonersvereniging Maarsseveen-Molenpolder heeft notie genomen van de 

brief van het College van B&W van Stichtse Vecht aan de gemeenteraad d.d. 23 januari 2018. 

Het standpunt van de Bewonersvereniging Maarsseveen-Molenpolder over het evenementenbeleid 

bij de Maarsseveense Plassen is van het begin af aan zeer helder geweest en blijft onveranderd, ook 

na het lezen van de brief van de gemeente. 

 

In de uitingen vanuit de gemeente wordt gesteld dat “het uitvoeringsbeleid evenementen 2012 het 

uitgangspunt is en dat de huidige bewoording in het ontwerpbestemmingsplan Maarsseveense 

Plassen dit beleid weergeeft”. Uit alle discussies en stukken blijkt echter een duidelijk en  principieel 

verschil van mening over de door de gemeente gemaakte vertaling van het uitvoeringsbeleid 2012 in 

het nieuwe bestemmingsplan, hetgeen blijkt uit de interpretatieverschillen tussen de 

bewonersvereniging en de gemeente over de opgenomen tekst in het bestemmingsplan. 

 

Om deze interpretatieverschillen definitief weg te nemen en de gezamenlijke afspraken van alle bij 

het overleg betrokken partijen één-op-één na te komen stelt de bewonersvereniging voor om de 

daadwerkelijk gemaakte afspraken over de evenementenregeling integraal en volledig op te nemen 

in het nieuwe bestemmingsplan (dus zonder herformuleringen of zogenaamde meetbare 

aanscherpingen, tenzij iedereen daarmee akkoord is). Hierdoor wordt tevens recht gedaan aan de 

vooraf en tijdens het overlegproces gemaakte afspraken. Immers, de bewoners in ons gebied moeten 

er op kunnen vertrouwen dat gemaakte afspraken volledig worden nagekomen. 

 

Concreet betekent dit dat het volgende in de evenementenparagraaf in het nieuwe 

bestemmingsplan wordt opgenomen: 
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1) In het nieuwe bestemmingsplan Maarsseveense Plassen e.o. wordt als basis de totale integrale 

tekst van het uitvoeringsbeleid evenementen 2012 opgenomen, te weten tenminste het 

volledige hoofdstuk 5 van dit beleidsplan, met uitzondering van paragraaf 5.6.1, omdat bij deze 

paragraaf expliciet staat “met uitzondering van de Maarsseveense Plassen”. 

 

2) In dit stuk worden alleen de volgende wijzigingen doorgevoerd, waarover overeenstemming is 

bereikt tussen alle betrokken partijen, te weten: 

 

a. In het uitvoeringsbeleid 2012 wordt gesproken over een zogenaamde 10-dagen regeling 

bij de Maarsseveense Plassen. Dit wordt veranderd in 12 dagen. 

 

b. Toegevoegd wordt dat er binnen de zwaarste categorie evenementen (Categorie C) 

maximaal één dance-event is. Een dance-event mag maximaal één (1) evenementendag 

beslaan. 

 

c. Veranderd wordt de tekst dat voor 3 van de 12 dagen in de zwaarste categorie (C-

categorie) de volgende geluidsniveaus gelden: 

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 tijdens het dance-event geldt een extra norm van maximaal 95 

dB(C) tussen 07.00 en 23.00 uur . 

 

d. Veranderd wordt de tekst dat voor de overige 9 van de 12 dagen (dit zijn dus B-

categorie-dagen) de volgende geluidsniveaus gelden: 

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; 

 

e. Toegevoegd wordt de tekst: “Binnen de inrichting recreatieterrein de Maarsseveense 

Plassen mag bij één (1) evenement maximaal 2 overnachtingen plaatsvinden voor de 

bezoekers van dat evenement”. 

 

Daarnaast worden op verzoek van andere betrokken partijen de volgende teksten aan de 

evenementenparagraaf in het bestemmingsplan toegevoegd: 

 

f. “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.” 

 



g. “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”. 

 

3) Buiten de zaken die onder punt 1 en 2 staan worden er dus geen andere bepalingen toegevoegd, 

gewijzigd of verwijderd. Immers, hier is geen overeenstemming over en de afspraak is dat alleen 

zaken worden veranderd, waarover overeenstemming is. En afspraak is afspraak! 

 

Toezicht en handhaving 

De bewonersvereniging Maarsseveen-Molenpolder wil graag dat er – naast bovenstaande - een up-

to-date overzicht van de evenementen bij de Maarsseveense Plassen wordt bijgehouden dat 

inzichtelijk is voor de bewonersvereniging. Daarnaast vraagt de bewonersvereniging de gemeente 

om er actief op toe te zien dat er geen evenementen / activiteiten plaatsvinden die buiten het kader 

van het evenementenbeleid vallen. En dat - indien dat onverhoopt toch voorkomt - daar direct 

passende maatregelen op worden getroffen. 

 

 

Evaluatie evenementenregeling 

Recent hebben 267 bewoners een petitie ondertekend dat 12 evenementen met ((versterkt) 

geluids)overlast, waaronder Ultrasonic, de kermis en de Harley Davidson, echt het absolute 

maximum is en dat daarbuiten dus absoluut geen sprake kan zijn van nog meer ((versterkt) 

geluids)overlast bij de Maarsseveense Plassen. Uiteraard steunt het bestuur van de 

bewonersvereniging dit geluid van de bewoners voluit en zonder enig voorbehoud, omdat bewoners 

simpelweg op een normale, leefbare manier in ons gebied moeten kunnen wonen. 

Daarnaast moet de gemeente zelf ook niet willen dat er naast de 12 dagen-regeling ook op andere 

dagen overlast komt , omdat het gebied bij de Maarsseveense Plassen direct grenst aan een 

Natura2000- en stiltegebied. Het is toch niet meer dan logisch en passend dat dit gebied ten volle 

wordt gerespecteerd? Een stiltegebied betekent immers toch vooral dat het stil moet zijn en dus niet 

dat er elke dag geluidsoverlast of andere overlast wordt veroorzaakt bij de plassen die er letterlijk pal 

naast liggen?! 

De bewonersvereniging vertrouwt er dan ook op dat alle partijen bovenstaande gedeelde mening 

van de bewoners zeer serieus nemen en er alles aan zullen doen om te voorkomen dat de bewoners 

buiten de 12 dagen regeling voor evenementen met geluidsoverlast of andere overlast te maken 

krijgen. 

De bewonersvereniging Maarsseveen-Molenpolder is het in dat kader van harte eens met het 

initiatief van de gemeente om een jaarlijkse evaluatie van het evenementenbeleid te houden. Wel 

moeten aan deze evaluatie duidelijke criteria en meetinstrumenten worden verbonden. Hier gaat de 

bewonersvereniging graag met de gemeente over in overleg.  

 

Korte reflectie op samenwerking 

De bewonersvereniging is het met de gemeente eens dat er uitvoerig overleg is geweest over 

wijzigingen in het bestemmingsplan bij de Maarsseveense Plassen. Hierover heeft de 

bewonersvereniging ook diverse malen positief gecommuniceerd. Echter, de communicatie en het 



overleg over de evementenregeling liet naar mening van de bewonersvereniging zeer sterk te 

wensen over en past naar mening van de bewonersvereniging dus niet bij de afspraken die in het 

convenant staan. De bewonersvereniging vindt het daarom van belang dat het proces over de 

totstandkoming van de evenementenregeling op een goede en constructieve wijze wordt 

geëvalueerd met als doel om bij toekomstige dossiers conform de afspraken in het convenant te 

handelen . 

 

Ten slotte 

De bewonersvereniging Maarsseveen-Molenpolder gaat ervan uit dat de voltallige gemeenteraad 

van Stichtse Vecht akkoord gaat met de in deze brief voorgestelde nieuwe tekst voor de 

evenementenregeling in het nieuwe bestemmingsplan.  Immers, deze tekst voldoet exact aan de 

door de gemeente gehanteerde uitgangspunten alsmede aan de gemaakte afspraken tussen de 

overlegpartners en verandert geen zaken waarover geen overeenstemming is tussen de 

overlegpartners.  

 

De bewonersvereniging Maarsseveen-Molenpolder, als overlegorgaan namens de bewoners in ons 

gebied, moet er bovendien op kunnen vertrouwen dat gemaakte afspraken met de gemeente en 

andere overlegpartners één-op-één worden nagekomen. Afspraak is immers afspraak! 

 

Hopelijk kunnen we dit dossier op deze manier toch nog op een positieve manier afsluiten. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

namens het bestuur van de bewonersvereniging Maarsseveen-Molenpolder, 

 
Gerard Baars 

 
Hans Verhoeven 

 
Theo Louman 

 


