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 *Z026F77B75E* 

 

 

Aan de gemeenteraad, 

 

Op 28 november 2017 heeft de commissie voor Fysiek Domein vergaderd over de gewijzigde 

vaststelling van het bestemmingsplan Maarsseveense Plassen e.o.. Voorafgaand aan de 

vergadering hebben een aantal mensen gebruik gemaakt van het spreekrecht. De commissie heeft 

over een paar punten nog vragen gesteld aan de wethouder. De wethouder heeft toegezegd een 

memo te sturen met aanvullende informatie. In deze memo komen de volgende onderwerpen aan 

bod: 

1. Tijdpad en proces inzake verzoek om uitbreiding van caravanstalling Midden Nederland 

Tuinbouwweg 29 (familie Gram) en belangenafweging; 

2. Bijgebouwen bij de recreatiewoning van mw Bellinga;  

3. Invulling van de plannen van de heer Van Eck kassencomplex Westbroekse Binnenweg tussen 

86-88; 

4. Afspraak bewonersvereniging Maarsseveen-Molenpolder inzake de regels t.a.v. evenementen 

en festiviteiten; 

 

1. Caravanstalling Midden Nederland Tuinbouwweg 29 

 

Algemeen 

Het bedrijf van de familie Gram is in het nu nog geldende bestemmingsplan Maarsseveense 

Plassen (2009) gelegaliseerd van een agrarisch kassenbedrijf naar een caravanstalling. 

 

De gemeente SV hanteert voor de bedrijven in de stedelijke randzone (het gebied rond de 

Maarsseveense Plassen) al bijna 20 jaar een duidelijke beleidslijn. Het gebied maakt onderdeel 

uit van het landelijk gebied (buiten de rode contour, zie bijlage 1) en wordt vanuit milieutechnisch 

oogpunt gezien als een gemengd gebied (wonen, recreatie, natuur, bedrijven, agrarische 

doeleinden). Het beleid dat in 1998 is ingezet is dat de bestaande bebouwing qua functie wordt 

gelegaliseerd en dat indien mogelijk de bedrijfsbebouwing met 20% mag worden vergroot. 20% 

is de maximale uitbreidingscapaciteit van een bedrijf. Als er geen ruimte meer is binnen het 

bouwvlak mag, indien mogelijk, het erf nog worden gebruikt. De bedrijvenbestemming mag 

echter niet verder worden vergroot. Met andere woorden als er geen ruimte meer is binnen de 

bestemming Bedrijf voor de 20% uitbreiding dan zit er niets anders op dan uit te kijken naar een 

andere locatie omdat het landelijk gebied zich niet leent om bedrijven onbeperkt te laten groeien.  

 

In de Provinciale verordening staat hierover het volgende: 
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Artikel 3.8 Bestaande stedelijke functies, anders dan wonen  
1. Een ruimtelijk besluit voor gronden die zijn aangewezen als ‘landelijk gebied’ kan 
bestemmingen en regels bevatten die toestaan dat:  

a. percelen bestemd voor specifieke stedelijke functies een andere stedelijke functie krijgen, niet 
zijnde permanente bewoning van een recreatiewoning, kantoor of detailhandel, onder de 
voorwaarde dat de functiewijziging naar aard en omvang, op basis van een integrale afweging, 
niet leidt tot een toename van de invloed op de omgeving, dat bestaande cultuurhistorische en 
landschappelijke waarden worden behouden en dat omliggende agrarische bedrijven niet in hun 
bedrijfsvoering worden belemmerd;  

b. stedelijke functies worden uitgebreid met maximaal 20% van de bebouwingsmogelijkheden 
onder het vigerende planologisch regime. Van deze maximale uitbreiding kan afgeweken worden 
mits er sprake is van een economische noodzaak. Ook het bestemmingsvlak kan worden 
uitgebreid indien er sprake is van een economische noodzaak.  

2. De toelichting op een ruimtelijk besluit voor gronden die zijn aangewezen als ‘landelijk gebied’ 
bevat een ruimtelijke onderbouwing, waaruit blijkt dat aan de genoemde voorwaarden is voldaan.  
Bron: PRV 2016 

 

Zoals u kunt lezen biedt de huidige PRV een mogelijkheid om van de 20% regeling af te wijken 

als er sprake is van economische noodzaak. Er moet dan wel sprake zijn van een ruimtelijke 

onderbouwing waaruit blijkt dat de uitbreiding ruimtelijk (o.a. verkeer, maatschappelijk, relatie 

met andere functies) en milieutechnisch mogelijk is.  

 

Als de gemeente een ander beleid wil voeren voor dit gebied dan ze tot nu toe heeft gedaan dan 

zal dit voor de gehele stedelijke randzone gelden dus ook voor de Maarsseveensevaart, 

Herenweg en Gageldijk. Er zal dan tevens overleg plaats moeten vinden met de provincie. Het 

advies is hier in de gemeentelijke omgevingsvisie, die de basis zal vormen voor onze 

toekomstige omgevingsplannen, een keuze in te maken. Vasthouden aan de 20% regeling of 

(onder voorwaarden) loslaten.  

 

Dat het verzoek van de familie Gram om meer dan 20% uit te kunnen breiden niet op zichzelf 

staat blijkt wel het verzoek van de caravanstalling aan de Westbroekse Binnenweg 86a om meer 

uitbreidingsruimte van 20% en de steeds terugkerende verzoeken van bedrijven aan de 

Herenweg en Gageldijk om meer ruimte. We kunnen hier dan ook niet spreken van een specifiek 

geval waarvoor specifiek maatwerk kan worden toegepast aangezien anderen in vergelijkbare 

situaties verkeren. Het economische argument geldt ook voor de anderen. Daar komt bij dat de 

Tuinbouwweg voor bedrijven geen optimale ontsluitingsweg (fietsgebied met auto te gast) is en  

goed moet worden afgewogen of een grotere uitbreiding hier nog wel acceptabel is.  

 

Als de raad nu beslist de familie Gram alsnog de gewenste uitbreiding te geven dan is dat tevens 

een besluit om de 20% regeling los te laten hetgeen direct consequenties heeft voor soortgelijke 

verzoeken binnen deze stedelijke randzone. Er is namelijk geen motivering te geven waaruit een 

bijzondere positie voor dit bedrijf blijkt. 

 

Voorontwerpbestemmingsplan Maarsseveense Plassen e.o. 

Het voorontwerpbestemmingsplan heeft van vrijdag 20 maart 2015 tot en met donderdag 30 april 

2015 ter inzage gelegen. De familie Gram heeft toen een inspraakreactie gestuurd dat hun 

uitbreidingsruimte van 20% niet was meegenomen in het nu nog geldende bestemmingsplan 

Maarsseveense Plassen. Hierover hebben de heer Gram en zijn dochter verschillende keren 

gesproken met mevrouw Lutters. Archiefonderzoek wees uit dat bij de opstelling van het nu nog 

geldende bestemmingsplan Maarsseveense Plassen (2009) per ongeluk het uitbreidingsvlak van 

20% bij de opstelling van het digitale plan is vervallen. Het uitbreidingsvlak met 20% 

uitbreidingscapaciteit is in het ontwerpbestemmingsplan alsnog opgenomen. Dat de uitbreiding 

echt maar 20% van de bestaande bebouwing mag zijn is verschillende keren meegedeeld aan 

de familie Gram en staat ook in de Nota van inspraak en overleg. Aangezien zij zelf aan de 20% 
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regeling  refereren konden wij er vanuit gaan dat daarover geen misverstand kan bestaan. (zie 

bijlage 2)   

 

Ontwerpbestemmingsplan Maarsseveense Plassen e.o. 

Op 29 augustus 2016 heeft een overleg plaatsgevonden tussen de familie Gram, de heer Van 

Liempt, Ciska Looijmans en portefeuillehouder Franko Živković-Laurenta. Van dit overleg is door 

mevrouw Looijmans een verslag gemaakt. (zie bijlage 3). De familie Gram kwam met het 

verzoek om 2304m2 uitbreiding te realiseren. Zij waren zich ervan bewust dat dit meer is dan de 

toegestane 20%. Het voorstel was om de goothoogte van 6 meter (+ 15% afwijkingsmarge = 6,9 

meter), die ruimte geeft een extra verdieping te bouwen, in te wisselen voor een stukje extra 

uitbreiding op de begane grond. De portefeuillehouder heeft aangegeven dit niet wenselijk te 

vinden en dan inderdaad liever compensatie op de begane grond te zien.  

 

Op zich dus een goed voorstel, echter op grond van het geldende  bestemming is de genoemde 

goothoogte van 6 meter niet aan de orde. In artikel 24.2 van het geldende bestemmingsplan 

staat aangegeven dat er sprake is van een vervangende maatvoering. Met andere woorden, de 

maat van de bestaande gebouwen is het uitgangspunt bij vervanging en uitbreiding. De kassen 

zijn op dit moment circa 4 meter hoog. 

 

De wethouder was op het moment van het gesprek niet op de hoogte van het feit dat het bouwen 

van een extra verdieping helemaal niet kan op grond van het geldende bestemmingsplan. Het is 

dan ook niet juist de wethouder te houden aan een “toezegging” als hij de juiste feiten niet heeft. 

In het verslag d.d. 29 augustus 2016 staat hierover: 

 

“De mogelijkheden van het bestemmingsplan worden in beeld gebracht (goothoogte/nokhoogte 

en is een verdieping überhaupt mogelijk), evenals andere zaken die een rol spelen in de 

afweging (provinciaal beleid, precedentwerking etc.). Pas op basis van een compleet verhaal kan 

een afweging worden gemaakt.” 

 

Tijdens de opstelling van het ontwerpbestemmingsplan is het bouwvlak in ieder geval groot 

genoeg gemaakt om de gewenste uitbreiding daarbinnen te laten passen. Er is wel altijd 

aangegeven dat 20% de max is maar dat we kijken of we alsnog een motivering kunnen vinden 

voor een verruiming.  Door wel een groot genoeg bouwvlak op te nemen hadden we extra tijd om 

te kijken of voor de overschrijding van de 20% een motivering te bedenken was.   

 

Het ontwerpbestemmingsplan heeft van vrijdag 3 maart tot en met donderdag 13 april 2017 ter 

inzage gelegen.  

 

Mondelinge zienswijze 

De heer Gram heeft op 27 maart 2017 een mondelinge zienswijze ingediend met het verzoek het 

bouwvlak nog iets groter te maken zodat de bebouwing van 2304 m2 gerealiseerd kan worden. 

Iemand kan zijn zienswijze mondeling geven en de ambtenaar in kwestie maakt daar een verslag 

van. Het vastleggen van een mondelinge zienswijze betekent niet dat deze ook gehonoreerd zal 

worden. 

 

Nota zienswijzen en raadsvoorstel 

Naast de zienswijze van de heer Gram zijn er meerdere zienswijzen binnengekomen. Ook van 

een andere caravanstalling waar eveneens een verzoek kwam om meer dan 20% uitbreiding. Op 

grond van de zienswijzen zijn van alle bedrijven in het plangebied exacte berekeningen gemaakt 

van de bestaande bebouwing en de uitbreiding van 20%. Voor het bedrijf van de familie Gram  

heeft de berekening uitgewezen dat de verzochte uitbreiding de 20% norm ruim overschrijdt.   

Bestaande kas 6665,55 m2 

Bedrijfsbebouwing 1 162,07 

Bedrijfsbebouwing 2 157,51 
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Bedrijfsbebouwing 3 108,12 

Totaal 7093,25 

20% uitbreiding 1418,65 m2 

Totaal 8511,90m2 

Bestemmingsplan Maarsseveense Plassen 8800 m2 

marge 288,10 m2 

  

De bouwhoogte van 6 meter is niet aan de orde om als compensatie te dienen. De genoemde 6 

meter stond namelijk in het voorontwerp. Het voorontwerp heeft geen rechtskracht en is nog aan 

wijzigingen onderhevig. Daar kunnen dus geen rechten aan worden ontleend. Het geldende 

bestemmingsplan is maatgevend. Verder konden we geen motief bedenken waarom we voor de 

familie Gram een uitzondering zouden maken ten opzichte van soortgelijke verzoeken. We 

hebben de exacte afmetingen die binnen het bouwvlak mogen worden opgericht (dus bestaand 

inclusief 20% en een marge) op de verbeelding aangegeven en in de Nota zienswijze helaas 

moeten meedelen dat de gewenste uitbreiding niet mogelijk is. (zie verder onder het kopje 

algemeen) 

 

De bij het pleidooi gevoegde mailwisselingen en stukken wekken de indruk van “gewekt 

vertrouwen” maar dat is niet helemaal terecht. In de Nota van inspraak en overleg blijkt heel 

duidelijk dat de familie Gram op de hoogte is van de 20% regeling. Ook  mondeling is daar 

verschillende keren op gewezen. De wethouder en ambtenaren hebben juist intensief gekeken 

naar mogelijke “ruimte” binnen de regels en het beleid om toch waar mogelijk tegemoet te komen 

aan het verzoek van de familie Gram. Het is spijtig dat deze manier van meedenken en wellicht 

ongelukkig geformuleerde e-mails nu worden vertaald naar “gewekt vertrouwen”.  

 

2. Mevrouw Bellinga (zie beantwoording zienswijze nummer 3.10) 

Mevrouw Bellinga heeft al vanaf de jaren 70 van de vorige eeuw een recreatiewoning aan de 

Westbroekse Binnenweg met een schuur en prieel. Deze recreatiewoning e.a. liggen binnen het 

Natuur Netwerk Nederland (voorheen EHS en Natura2000). De recreatiewoning, schuur en 

prieel zijn in het geldende bestemmingsplan al bestemd. In het nu voorliggende 

bestemmingsplan hebben wij het bouwperceel waar de recreatiewoning, schuur en prieel liggen 

groter gemaakt zodat er meer schuifruimte is voor de recreatiewoning. De schuur en het prieel 

zijn aangeduid op de kaart en voorzien van de exacte afmetingen. Hierover is tot twee maal toe 

uitgebreid gesproken met mevrouw Bellinga en haar zoon. 

 

Tijdens de vergadering van de commissie Fysiek Domein heeft mevrouw Bellinga gevraagd of de 

schuur en het prieel groter mogen worden. Zij verwijst naar het naastgelegen perceel van 

Westbroekse Binnenweg 23 waar in het geldende bestemmingsplan Maarsseveense Plassen 

(2009) een schuur en stacaravan een bestemming als recreatiewoning (R4) kregen. Volgens 

mevrouw Bellinga waren in 2009 de bestemming van de percelen en onderhavige opstallen 

identiek.  

 

Bij de opstelling van het geldende bestemmingsplan Maarsseveense Plassen (2009) is door de 

toenmalige gemeente Maarssen besloten alle bestaande verblijfsrecreatieve objecten (chalets, 

stacaravans etc), dus ook de opstallen in het natuurgebied, van een geldende bestemming te 

voorzien. Hiervoor is gebruik gemaakt van luchtfoto’s en de inventarisatiekaart die bij het 

bestemmingsplan Landelijk Gebied van 1992 hoorde. Via deze inventarisatiekaart uit 1992 zijn 

alle opstallen die strijdig waren met het bestemmingsplan onder het overgangsrecht gebracht.  

Er is in 2009 bewust geen onderscheid gemaakt tussen huisjes, chalets of stacaravans. 

Daarnaast is een vaste afmeting gekozen, namelijk maximaal 250m3 met een maximale goot- en 

bouwhoogte van 3 meter en 5 meter. Eventuele extra schuren zijn aangemerkt als bijbehorende 

bouwwerken.  
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Zo ook voor mevrouw Bellinga. Zij kan een grotere recreatiewoning bouwen dan zij nu heeft en 

ze kan de bijbehorende bouwwerken van 45m2 en 9m2 opnieuw oprichten en eventueel deels of 

geheel aan de recreatiewoning vast bouwen. De stelling dat het rechtvaardig zou zijn als zij ook 

een grotere schuur mag bouwen is naar onze mening onjuist.  

 

Eén van de opstallen op het perceel  van Westbroekse Binnenweg 23 was een schuur en is per 

ongeluk in het nu nog geldende bestemmingsplan als recreatiewoning bestemd. In het geldende 

bestemmingsplan stonden dus twee bestemmingen voor een recreatiewoning in plaats van 1 

recreatiewoning met schuur.  De eigenaar had geen behoefte aan recreatiewoningen en heeft in 

plaats daarvan twee schuren gebouwd. In het nu voorliggende bestemmingsplan is de 

bovengenoemde fout hersteld en is de recreatiewoning die wel juist was bestemd ook als schuur 

aangeduid. Er staan nu dus twee schuren van elk circa 76m2 op de verbeelding aangegeven. 

Deze schuren worden gebruikt als bijgebouwen bij de woning Westbroekse Binnenweg 23.  

 

Als we de ene schuur direct als schuur hadden bestemd dan had daar een schuur van circa 

43m2 mogen staan. Gelijk aan mevrouw Bellinga. Door de fout in het bestemmingsplan heeft de 

eigenaar van Westbroekse Binnenweg 23 iets meer m2 gekregen. Deze fout is geen reden om 

anderen ook een grotere schuur toe te kennen. Daar komt bij dat de eigenaar van de percelen 

aan de Westbroekse Binnenweg 23 (landgoed Molenpolder) gebruik heeft gemaakt van de Nee-

Tenzij-regeling en daarmee de bestemming Natuur heeft gecompenseerd voor de bestemming 

Tuin die onder de twee schuren ligt. Op deze manier is voldaan aan de regels om een grotere 

oppervlakte te kunnen bouwen. Dit is afgestemd met de provincie. (zie de ruimtelijke 

onderbouwing). Daarnaast is het zo dat gezien de omvang van het totale perceel de 

vergunningsvrije regelgeving de mogelijk biedt om tot 150m2 aan bijbehorende bouwwerken te 

realiseren bij een woning. Mevrouw Bellinga heeft geen woning maar een recreatiewoning. 

 

Inzake de locatie van de nieuw te bouwen hooibergschuur op het buurperceel Westbroekse 

Binnenweg 23 vraagt mevrouw Bellinga om een locatie die meer naar de Westbroekse 

Binnenweg toe ligt. Op deze zichtlijn zijn naar de mening van mevrouw Bellinga toch al doorzicht 

verstorende elementen aanwezig zijn zoals auto’s op de parkeerplaats en daarachter een qua 

uiterlijk gehandhaafde Recreatie woning. Mogelijk kan dan een stalfunctie voor schapen worden 

toegevoegd aan de functie van de  hooibergschuur omdat hij dan verder van de recreatiewoning 

af ligt.  

 

Op grond van de regels moeten nieuwe bijbehorende bouwwerken achter de voorgevel van de 

woning liggen. In dit geval ligt de woning Westbroekse Binnenweg 23 verder van de weg af dan 

de oorspronkelijke woning. Dat geeft op deze locatie een fraai ruimtelijk effect. Het is niet 

gewenst om nu alsnog nieuwe gebouwen voor de voorgevel te plaatsen. Daarnaast is het 

gewenst de bijbehorende bouwwerken zoveel mogelijk te clusteren. Samen met de eigenaar van 

het betreffende perceel is kritisch gekeken naar een geschikte plek en die is de op de 

verbeelding aangegeven. Als voorwaarde is het aanduidingsvlak minimaal 2 meter uit de 

erfgrens gelegd. We hebben de erfgrens genomen die in onze BAG registratie staat. N.a.v. de 

commissievergadering is aan de eigenaar gevraagd of hij nog een andere locatie geschikt acht, 

maar buiten de locatie die nu een natuurbestemming heeft en ook moet houden (zichtas) is deze 

niet aanwezig.  

 

De stelling van mevrouw Bellinga dat een bijbehorend bouwwerk een mindere bestemming is 

dan schuur is naar onze mening niet juist. Een schuur wordt gezien als een bouwwerk dat hoort 

bij een hoofdgebouw of ten dienste is van een bestemming. De benaming is bijgebouw of 

bijbehorend bouwwerk. Binnen agrarische bestemmingen is een (veld)schuur mogelijk. Dat is 

een schuur die verder van het agrarische bouwvlak is gelegen. Binnen de bestemming Natuur 

kan een schuur gebruikt worden voor de opslag van materiaal voor de onderhoud van het 

natuurgebied. Juist door de schuur en het prieel van mevrouw Bellinga als bijbehorende 

bouwwerken te bestemmen worden de gebruiksmogelijkheden vergroot aangezien deze 
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opstallen van 45m2 en 9m2 ten dienste staan aan de recreatiewoning en niet aan de 

bestemming natuur.  

 

3. Evenementen en geluid recreatiegebied Maarsseveense Plassen 

De bewonersvereniging heeft een aanvullende brief gestuurd aan het college van B&W waarin zij 

aangeeft niet akkoord te zijn met de regeling voor evenementen in het bestemmingsplan 

Maarsseveense Plassen. Het college heeft hierop per brief geantwoord. Deze brief met bijlagen 

is in uw bezit.  

 

Tijdens een telefonisch gesprek met de voorzitter van de bewonersvereniging op woensdag 22 

en donderdag 23 november en tijdens de vergadering van de commissie Fysiek Domein is 

nogmaals aangegeven dat zij niet kunnen instemmen met de huidige regeling aangezien het 

Activiteitenbesluit piekgeluiden toestaat tot 70dB(A) hetgeen versterkt stemgeluid alsnog 

mogelijk maakt bij bepaalde sportevenementen hetgeen sommige bewoners als storend ervaren. 

Naar de mening van de bewonersvereniging is er sprake van een verruiming van het 

Uitvoeringsbeleid Evenementen 2012 dat tot 2015 is gebruikt voor het afgeven van 

evenementenvergunningen.  

 

Tijdens het gesprek tussen portefeuillehouder Franko Živković-Laurenta, Gerard Baars en Elly 

van Daalen van de bewonersvereniging en Sylvia Lutters op 6 december 2017 is het volgende 

aangegeven. De bewonersvereniging geeft aan dat in paragraaf 5.4 van het Uitvoeringsbeleid 

Evenementen (2012) in de kop al wordt aangegeven dat de Maarsseveense Plassen een 

bijzonder gebied betreft. In de tekst onder deze kop wordt ook gesproken over “meer geluid dan 

gebruikelijk is rond de Maarsseveense Plassen”. Versterkt (stem)geluid zien de bewoners niet 

als “gebruikelijk” in dit bijzondere gebied. Vooral bewoners aan de Oude Dijk ervaren veel 

overlast van het praten in microfoons waarvan het geluid ver draagt over het water. Door de 

piekniveau’s van 70 dB(A) die worden genoemd in het Activiteitenbesluit (zie verder onder kopje 

Pieknormen) is het mogelijk om regelmatig de microfoon te pakken om mensen aan te kondigen 

of toe te spreken. Dit is ongewenst en past naar de mening van de bewonersvereniging niet 

binnen de basisgedachte van het Uitvoeringsbeleid Evenementen van 2012. Zij verzoeken dan 

ook om hiervoor een beschermende maatregel op te nemen in het bestemmingsplan.  Al 

brainstormend is door bovengenoemde personen gezocht naar een mogelijke oplossing. Die is 

niet eenvoudig omdat de gemeente het al jarenlang bestaande gebruik niet wil beperken.  

Als optie worden 2 dingen genoemd, namelijk: 

1. Het opnemen van een verbodsbepaling binnen de regels van het bestemmingsplan waarin 

versterkt (stem)geluid in de buitenlucht niet is toegestaan op de dagen die niet vallen onder 

de 12 dagen regeling, met uitzondering van de omroepinstallatie van het strandbad.  

2. Het opnemen van een regel die de pieknorm van 70dB(A) vastlegt op maximaal 50 dB(A).  

3. Het niet toepassen van bedrijfsduurcorrectie bij de berekening van de geluidnormen. 

 

Beide opties hebben een belangrijke kanttekening. Optie 1 heeft als gevolg dat bijvoorbeeld de 

wedstrijden rond de Maarsseveense Plassen qua omroepen niet meer zou kunnen en 

automatisch onder de 12 dagen regeling valt terwijl dit gebruik tot nu toe buiten deze regeling viel 

gelijk aan de andere sportwedstrijden. Het plan was juist om via het evaluatietraject te kijken hoe 

we deze omroepinstallaties zo kunnen afstellen dat de overlast tot het minimum wordt beperkt.   

Bij optie 2 is het de vraag of een dergelijke regel juridisch houdbaar is gezien de wettelijke 

geldende normen van het Activiteitenbesluit. Daarnaast zijn andere piekgeluiden (anders dan 

versterkt stemgeluid) ook niet meer toegestaan. Omdat geluid altijd fluctueert tussen laag en 

hoog wordt het heel moeilijk om binnen het gemiddelde van 50dB(A) te blijven als de piek heel 

laag ligt. Er zijn bijvoorbeeld metingen verricht deze zomer op een drukke stranddag en dan blijkt 

dat de norm (het daggemiddelde) netje op 50dB(A) blijft. Maar dat is wel gemeten met de 

geldende pieknorm.  

Optie drie past niet binnen de handreiking van de rijkoverheid inzake meten en rekenen van 

geluid die door elk akoestisch bureau wordt toegepast. 
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Tijdens het gesprek blijkt wel dat we zoeken naar een oplossing maar dat deze niet eenvoudig in 

regels is te vatten zonder het bestaande gebruik van het recreatiegebied onder druk te zetten. 

Uiteraard kunnen we in de toelichting van het bestemmingsplan nog een uitleg geven over het 

terughoudend gebruiken van versterkt stemgeluid buiten de 12 dagen regeling. De toelichting is 

echter geen juridisch bindend onderdeel. We zouden dit wel in de nadere eisen van de regels 

kunnen opnemen. Het betreffen dan gedragsregels. Deze systematiek wordt ook toegepast bij 

sportvelden. 

 

Het Uitvoeringsbeleid Evenementen (2012)  

Voor het afgeven van vergunningen of het toetsen van meldingen is tot 2015 het 

Uitvoeringsbeleid Evenementen (2012) gebruikt. Voor het recreatiegebied Maarsseveense 

Plassen is een aparte paragraaf opgenomen waar aan getoetst werd. De tekst luidt als volgt  

 

(bron: Uitvoeringsbeleid Evenementen 2012): 

5.4 Een bijzonder gebied is de Maarsseveense Plassen  
 
Voor het gebied rond de Maarsseveense Plassen geldt een zogenaamde 10-dagenregeling. 
Deze regeling houdt in dat er niet meer dan 10 evenementen of activiteiten mogen worden 
gehouden die meer geluid veroorzaken dan gebruikelijk is rond de Maarsseveense Plassen.  
Deze regeling houdt in:  
 
A. Op 3 dagen mogen er grote muziekevenementen worden gehouden waarvoor een maximaal 
geluidsniveau is vastgelegd:  
- 75 dB (A) tussen 07.00 en 19.00 uur;  
- 70 dB (A) tussen 19.00 en 23.00 uur;  
- 65 dB (A) tussen 23.00 en 01.00 uur;  
- 35 dB (A) tussen 01.00 en 07.00 uur.  
De maximale geluidsniveaus (piekniveaus) mogen 10 dB (A) hoger liggen.  

Vanwege het (geluids)overlast en de geldende milieueisen moet tussen grote 
muziekevenementen een wachtperiode van minimaal drie weken aangehouden te worden.  
 
B. Op de overige 9 dagen mogen evenementen worden gehouden die iets minder geluid 
produceren. Ook daarvoor is een maximaal geluidsniveau vastgelegd:  
- 70 dB (A) tussen 07.00 en 19.00 uur;  
- 65 dB (A) tussen 19.00 en 23.00 uur;  
- 60 dB (A) tussen 23.00 en 01.00 uur;  
- 35 dB (A) tussen 01.00 en 07.00 uur.  
De maximale geluidsniveaus (piekniveaus) mogen 10 dB (A) hoger liggen.  
 
C. Buiten deze regeling is het slechts mogelijk om activiteiten te laten plaatsvinden die zonder 
extra geluidproductie gepaard gaan.  

 

In het nu voorliggende bestemmingsplan is deze regeling vertaald en op punten nader 

aangescherpt. Voordat deze vertaling in het ontwerpbestemmingsplan is overgenomen is een 

schema gemaakt met alle voorstellen en afspraken. Dit schema is in december 2016 naar de 

verschillende partijen gestuurd voor een akkoord. Er heeft op dit punt geen wijziging 

plaatsgevonden. Er is aan de gemaakte afspraken voldaan. 

 

De discussie richt zich nu op het gestelde onder punt C. van het Uitvoeringsbeleid Evenementen 

(2012). Hier staat dat het slechts mogelijk is om activiteiten te laten plaatsvinden die zonder extra 

geluidproductie gepaard gaan. Dus “niet meer geluid veroorzaken dan gebruikelijk is rond de 

Maarsseveense Plassen” zoals in de eerste alinea staat. Het recreatiegebied valt gelijk elk ander 

bedrijf onder de regeling van het Activiteitenbesluit. Welke geluidproductie hier als gebruikelijk 

wordt gezien is vastgelegd in wettelijke normen. Het onder punt C genoemde gaat uit van de 

normale geluidproductie. Dus geen “extra” geluid dan op grond van de gebruikelijke normen is 

toegestaan. In de regels van het bestemmingsplan is de regel onder a opgenomen. De 
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bewonersvereniging stelde tijdens de vergadering van 28 november voor om de regel onder c. 

van het Uitvoeringsbeleid Evenementen (2012) op te nemen onder a.  Hiertegen is geen 

bezwaar. Echter feitelijk verandert er niets aan de uitleg. Voor het recreatiegebied blijven immers 

de wettelijke regels van het Activiteitenbesluit gelden voor het reguliere gebruik. 

 

Artikel 10.4.2 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 
regulieregeluidsnormen van het Activiteitenbesluit (afdeling 2.8); 
 
bron regels gewijzigd bestemmingsplan Maarsseveense Plassen 2017 (zie voor totale regel bijlage 4) 

 

Het Activiteitenbesluit  

Het recreatiegebied Maarsseveense Plassen valt, net als elk ander bedrijf,  binnen een wettelijke 

milieuregeling. Voor het recreatiegebied is die wettelijke regeling het Activiteitenbesluit. Het 

Activiteitenbesluit regelt activiteiten met een bepaalde milieurelevantie, ongeacht in welke 

branche deze activiteit wordt uitgevoerd. Dat betekent dat voor alle bedrijven die onder het 

besluit vallen dezelfde regels gelden. Het Activiteitenbesluit werkt wettelijke milieuaspecten uit in 

concrete voorschriften en normen.  

 

Reguliere bedrijfsnormen 

Het Activiteitenbesluit is dus niet een nieuwe regeling maar een wettelijke regeling die al heel 

lang bestaat en waar elk bedrijf zich aan moet houden. In het Activiteitenbesluit staan o.a. de 

reguliere geluidnormen waar een bedrijf, in dit geval het recreatiegebied de Maarsseveense 

Plassen, zich aan moet houden. Deze normen zijn per dagdeel verschillend, namelijk: 

 50 dB(A) in de dag (07.00-19.00),  

 45 dB(A) in de avond (19.00- 23.00), 

 40 dB(A) in de nachtperiode (23.00-01.00). 

Als deze normen worden overschreden kan de gemeente daar handhavend tegen optreden. De 

bovenstaande normen zijn het etmaalgemiddelde. De maximale piekbelasting in de dagperiode 

is 70dB(A). 

 

Pieknormen 

Geluid fluctueert. Het is geen constante geluidproductie van 50dB(A). Er zijn momenten van 

40dB(A) en als iemand op een wedstrijdfluitje blaast of omroept om naar de start te komen 

kunnen er hogere niveau’s optreden, met als maximum 70dB(A). Over het gehele etmaal 

gemeten moet er gemiddeld voor de dagperiode van 07.00-19.00 uur  50dB(A) uitkomen. Hoe 

langer de piekbelasting van 70 dB(A) duurt hoe sneller het gemiddelde van 50dB(A) wordt 

overschreden. Als voorbeeld, circa 15 minuten praten met versterkt stemgeluid tot het maximale 

piekniveau van 70 dB(A) kan al zorgen voor een overschrijding van het etmaalgemiddelde. 

Overigens is de pieknorm niet bedoeld voor het houden van een complete speech of het 

toespreken van mensen door de microfoon.   

 

Aangezien het hier wettelijke regels betreffen kunnen wij die als gemeente niet zomaar 

aanpassen. De wet biedt de mogelijkheid om bepaalde zones in de gemeente aan te wijzen 

waarvoor een lagere geluidsnormering noodzakelijk is. Denk bijvoorbeeld aan de provinciale 

stiltegebieden. Deze aanpassing van de wettelijke normen moet echter heel zorgvuldig worden 

gemotiveerd en onderbouwd aangezien een dergelijke zonering grote consequenties kunnen 

hebben voor de bedrijfsvoering van bedrijven. Vooralsnog zijn het aantal meldingen en klachten 

niet van dien aard dat een dergelijke zwaarwegende maatregel wordt gerechtvaardigd.  

 

12 dagen regeling (artikel 10.4.2 onder b) 
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Naast de reguliere normen biedt het Activiteitenbesluit de mogelijkheid om 12 dagen per jaar af 

te wijken van de reguliere normen (de 12 dagen regeling). Deze afwijking kan gebruikt worden 

voor evenementen en incidentele festiviteiten die meer geluid produceren (extra geluid) dan op 

grond van de reguliere norm is vastgesteld. De gemeente kan aan deze afwijkingsmogelijkheid 

zelf extra voorwaarden koppelen. In het Uitvoeringsbeleid Evenementen (2012) dat tot 2015 is 

gebruik voor het afgeven van vergunningen, zijn die voorwaarden en afwijkende geluidnormen 

benoemd.  

 

Met de bewonersvereniging Maarsseveen-Molenpolder is afgesproken dat het bovengenoemde 

Uitvoeringsbeleid Evenementen (2012) het uitgangspunt vormt voor de regeling in het nieuwe 

bestemmingsplan en dat kritisch gekeken zal worden waar eventuele aanscherpingen mogelijk 

zijn. Dat hebben wij naar onze mening gedaan. De Bewonersvereniging deelt die mening niet..  

 

De regeling die tot 2015 is gebruikt is op punten aangescherpt. De maximale hoogte van het 

etmaalgemiddelde tijdens evenementen is van 75 dB(A) naar 70 dB(A) gebracht. De eindtijd van 

een evenement is op 23.00 uur vastgelegd. Daarnaast is vastgelegd dat maximaal 1 dance-

event mag plaatsvinden aangezien die de zwaarte belasting geeft voor het gebied. Met andere 

woorden, de regeling in het ontwerpbestemmingsplan (en het plan dat nu voor vaststelling 

voorligt) is, mede gezien alle extra voorwaarden t.a.v. flora en fauna, strenger dan het 

Uitvoeringsbeleid evenementen (2012).   

 

Twaalf dagen per jaar mag binnen het recreatiegebied worden afgeweken van de reguliere 

geluidnorm van het Activiteitenbesluit waarbij wel moet worden voldaan aan de voorwaarden die 

zijn opgenomen in de regels artikel 10.4.2 “Specifieke gebruiksregels ten aanzien van 

evenementen en incidentele festiviteiten” van het bestemmingsplan Maarsseveense Plassen.  

 

Reguliere bedrijfsvoering en activiteiten die daarbinnen passen (artikel 10.4.2 onder a.) 

De overige dagen in het jaar moet men zich houden aan de reguliere geluidsnormen. Er mag 

dan geen “extra” geluid worden geproduceerd. Deze zinsnede staat in het Uitvoeringsbeleid 

Evenementen 2012. Het woordje “extra” impliceert dat er boven de wettelijke norm geluid wordt 

geproduceerd. In dat geval valt de activiteit binnen de 12 dagen regeling.  

 

Een groot aantal activiteiten zoals hardloopwedstrijden of zwemwedstrijden vallen binnen de 

reguliere norm en binnen de normale bedrijfsvoering en bestemming. Op het moment dat ze 

versterkte muziek gebruiken gaan ze al snel over de reguliere normen heen en vallen ze onder 

de 12 dagen regeling. Maar het blazen op een wedstrijdfluit of kort omroepen met versterkt 

stemgeluid in het kader van bv een wedstrijd of de omroepinstallatie strandbad valt binnen de 

pieknormen van maximaal 70dB(A). Omdat een aantal bewoners dit ook als zeer storend 

ervaren zijn we deze zomer een evaluatietraject gestart. Bewoners zijn hierover geïnformeerd via 

een wijkbericht. (zie bijlage 5) 

 

Metingen 2017 

Begin dit jaar hebben we afgesproken dat we dit jaar (2017) zouden evalueren wat nu de 

feitelijke geluidsituatie rondom de Maarsseveense Plassen is. Hiertoe heeft de Omgevingsdienst 

(ODRU) op 9 dagen metingen uitgevoerd. De metingen hebben plaatsgevonden in verschillende 

situaties, zoals Ultrasonic, de kermis, Outdoor Innstyle, een sportevenement, de Harley 

Davidson dagen en op zowel een drukke als een rustige stranddag. Bij geen van de metingen 

zijn overschrijdingen geconstateerd. Voor Ultrasonic, de kermis en de Harley Davidsondagen zijn 

in de evenementenvergunning normen opgenomen. De overige situaties voldeden aan de 

normen die het Activiteitenbesluit stelt. 

 

4. Het verzoek van dhr Van Eck in relatie tot de ruimte-voor-ruimte-regeling  
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Er loopt al tijden een discussie met de provincie of vergunde maar nog niet opgerichte 

bedrijfsbebouwing mag worden meegerekend binnen de ruimte voor ruimte regeling. De 

provinciaal ruimtelijke verordening (PRV) biedt daarvoor geen ruimte. Overleg met de provincie 

en de Gedeputeerde heeft dit bevestigd en vooralsnog ziet men geen reden dit 

beleidsuitgangspunt aan te passen. Alleen de gebouwde bebouwing komt in aanmerking voor de 

ruimte voor ruimte regeling. Toch vertegenwoordigt een vergunning of een bouwvlak een zekere 

waarde. Het is de vraag of deze waarde niet op een bepaalde manier kan worden verwerkt 

binnen de ruimte voor ruimte regeling.  

 

Het perceel Westbroekse Binnenweg tussen 86 en 88 is een voorbeeld waarbij sprake is van niet 

opgerichte kassen die wel vergund waren. De huidige eigenaar wil dat ook voor deze niet 

gebouwde kassen de ruimte voor ruimte regeling wordt toegepast. Wij hebben in verschillende 

gesprekken met de eigenaar en zijn adviseur kenbaar gemaakt dat er geen mogelijkheid is de 

vergunning hiervoor te gebruiken.  De gemeente heeft de vergunning mede op verzoek van de 

omwonenden ook ingetrokken. Tegen de intrekking loopt nu een bezwaarprocedure. Daarnaast 

is op grond van de zienswijze van de NMU het kassenbouwvlak van de verbeelding verwijderd.  

 

De ruimte voor ruimte regeling die is opgenomen binnen artikel 3.6.2 (zie bijlage 6) van het nu 

voorliggende bestemmingsplan  biedt de mogelijkheid de bestaande kassen af te breken en in 

ruil hiervoor, afhankelijk van de af te breken oppervlakte, maximaal 3 woningen te realiseren. 

Deze woningen mogen maximaal 800m3 worden met, afhankelijk van de perceelindeling, 

bijbehorende bouwwerken van 150m2 (perceel moet dan ten minste 1000m2 of meer bedragen).  

Een deel van deze bijbehorende bouwwerken kan op grond van de wettelijke regeling in het 

Besluit omgevingsrecht (Bor)  gebruikt worden voor mantelzorg. Op die manier kan het idee van 

de eigenaar om generatiewoningen te maken toch vorm worden gegeven. Deze ruimte voor 

ruimte regeling geldt voor alle kassencomplexen binnen het plangebied. Het betreft dus een 

algemene regeling die we voor heel SV zouden kunnen toepassen. Het verhaal van de 50 

parkeerplaatsen was ons niet bekend en maakt ook geen onderdeel uit van de ruimte-voor-

ruimte-regeling. Het is ook de vraag of deze locatie hiervoor geschikt is. 

 

Nu blijkt echter dat de bestaande bebouwing uitkomt op 16.827m2. In de regels voor ruimte voor 

ruimte hebben we voor dit soort grensgevallen de 15% marge opgenomen. Hij komt dan echter 

nog steeds niet uit op 3 woningen maar maximaal 2. We zouden kunnen overwegen de 

ingetrokken vergunning en het vervallen bouwvlak te compenseren door alsnog 3 woningen toe 

te staan met de daarbij horende mantelzorgwoningen. Hiervoor moet wel een aparte ruimtelijke 

procedure worden doorlopen die moet worden voorgelegd aan de provincie.  

 

Tijdens de raadscommissie gaven veel partijen aan dat deze locatie geschikt is voor meer 

woningen. Deze vraag wordt niet beantwoord in het kader van dit bestemmingsplan. Dit 

bestemmingsplan is gebaseerd op vastgesteld provinciaal en gemeentelijk beleid en de ruimte 

die dit beleid biedt. In dit geval is dat de ruimte voor ruimte regeling die voor heel SV wordt 

toegepast. Als de raad een ander beleid wil voeren op dit punt zal eerst een gedegen voorstel 

moeten worden voorgelegd met alle voors- en tegens. Daar komt bij dat omwonenden in de 

gelegenheid moeten worden gesteld hierover mee te praten. Elke beleidswijziging heeft immers 

consequenties die eerst inzichtelijk moeten worden gemaakt en niet met een simpel ja of nee 

kan worden beantwoord. Op het moment dat wij in dit bestemmingsplan de ruimte-voor-ruimte-

regeling ongemotiveerd en niet onderbouwd oprekken lopen wij het risico dat  belanghebbenden 

(omwonenden) en provincie beroep aantekenen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 

van State. Op dat moment lopen wij het risico dat dit planonderdeel wordt vernietigd.  
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Bijlage 1 begrenzing van het stedelijk gebied (rode contour) 

 

 

Bron provinciale ruimtelijke structuurvisie 
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Bijlage 2 inspraakreactie familie Gram en antwoord Nota inspraak en overleg  
  



 

 

 

Endelhovenlaan 1, 3601 GR  Maarssen 

Postbus 1212, 3600 BE  Maarssen 

T 0346 25 40 00 F 0346 25 40 10 

www.stichtsevecht.nl 

 

Pagina 13 van 16 

 

Bijlage 3 Verslag overleg familie Gram 29 augustus 2016 
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Bijlage 4 
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Bijlage 5 
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Bijlage 6 
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