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Beste raads- en commissieleden, 

 

Na het besluit van het college op 7 november 2017 over de stukken rond de vaststelling van het 

bestemmingsplan Maarsseveense Plassen e.o. zijn een paar punten ontdekt die niet goed verwerkt 

zijn. De volgende punten moeten nog worden toegevoegd aan de Nota zienswijzen en Staat van 

wijzigingen en/of op de juiste wijze worden verwerkt in het bestemmingsplan. U ontvangt voor de 

vaststelling nog de aangepaste Nota zienswijzen en Staat van wijzigingen. 

 

1. Ruimte voor ruimte regeling  

Artikel 3 Agrarisch met waarden –landschapswaarden: in de wijzigingsbevoegdheid onder 3.6.2 

daarin staat dat de bestemming voor het “agrarische bouwvlak” kan worden gewijzigd. Daar 

moet staan het “betreffende perceel”. Sommige agrarische bouwvlakken liggen namelijk op een 

voor woondoeleinden ongeschikte plek, zoals het kassenperceel Westbroekse Binnenweg 

tussen 86 en 88. Het is ongewenst de woning die in het kader van de ruimte voor ruimte regeling 

gerealiseerd zouden kunnen worden zo ver in de polder te realiseren. De woningen moeten in de 

buurt van het bestaande bebouwingslint worden opgericht. De Staat van wijzigingen moet op dit 

punt worden aangevuld. 

 

2. Op de verbeelding is bij Westbroekse Binnenweg 23 een stukje Tuin vergeten mee te nemen. Ze 

zienswijze is dus niet helemaal juist verwerkt. Dit wordt nog aangepast.  

 

3. In de toelichting paragraaf 4.6.4, subtitel agrarische bedrijven, laatste alinea staat “in planregels 

is opgenomen dat uitbreiding niet is toegestaan zonder Wnb-vergunning”. Dat staat niet in de 

planregels, en is op die manier ook niet wenselijk. Hierover heeft de NMU een zienswijze 

ingediend en de regels zijn aangepast maar de toelichting dus nog niet. De toelichting moet op 

dat punt worden aangepast. De Staat van wijzigingen moet worden aangevuld. 
 

4. De NMU verzoekt om de Wnb vergunning van de Westbroekse Binnenweg 96 als bijlage bij het 

plan te voegen waarmee wordt bevestigd dat de voorgenomen uitbreiding mogelijk is.De Staat 

van wijzigingen moet worden aangevuld. 

 

5. De ‘specifieke bouwaanduiding 1’ zoals genoemd in planregel 3.1 onder f is vervallen en kan dus 

ook in de regels vervallen. De Staat van wijzigingen moet worden aangevuld.  
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6. De NMU mist  nog een regel dat het gewijzigd gebruik van bestaande stallen ook kan leiden tot 

een stikstofdepositie toename. Zo kunnen nu extra gebouwen worden gerealiseerd, die bedoeld 

zijn voor grotere huisvesting van dieren of opslag van landbouwmachines. Maar, over 

bijvoorbeeld 6 jaar, kunnen de bestaande gebouwen gebruikt worden voor meer dieren, of een 

ander type dieren. Er moet worden geregeld dat ook hiervoor geldt dat dit alleen mogelijk is 

wanneer het niet leidt tot een toename van stikstofdepositie op N2000. Binnen de Algemene 

regels artikel 25 onder 25.5.3 stikstofdepositie hebben we al een algemene regel opgenomen in 

geval van bouwen. Wij zullen hier in de algemene gebruiksregels en de wijzigingsregels dezelfde 

regel voor opnemen, namelijk “Er mag geen sprake zijn van een significantie toename van de 

stikstofdepositie (immissie) binnen de stikstofgevoelige habitats binnen het Natura2000 gebied”. 

De Staat van wijzigingen moet op dit punt worden aangevuld. 

 

7. In de Nota zienswijzen onder 3.10 mg bellinga staat dat de bestaande recreatiewoning tussen 

Westbroekse Binnenweg 19 en 23 het huisnummer 19a heeft. Dit klopt niet en moet worden 

aangepast. 

 

8. In de Nota zienswijzen onder paragraaf 2.2  de Molenpolder staat per abuis de zienswijze 

genoemd van mevrouw Bruggink maar deze moet worden opgenomen  onder paragraaf 2.3 De 

Berkenhof. 
 

 

Verdere Aandachtspunten: 
 

1. Ruimte voor ruimte en vergunde maar niet opgerichte bedrijfsbebouwing 

Er loopt al tijden een discussie 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 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 vertegenwoordigd een 

vergunning een zekere waarde. Het is de vraag of deze waarde toch 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 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 eigenaar van het betreffende perceel zal de raadscommissie 

toespreken over deze kwestie.  

De ruimte voor ruimte regeling in het bestemmingsplan Maarsseveense Plassen e.o. biedt de 

mogelijkheid de bestaande bebouwing 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 (maximaal 80m2) kan op grond van de wettelijke regeling gebruikt worden voor 

mantelzorg. Op die manier kan het idee van de eigenaar om generatiewoningen te maken toch 

vorm worden gegeven.  

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

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

 

2. Evenementen en geluid recreatiegebied Maarsseveense Plassen 
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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 is nogmaals aangegeven dat zij niet kunnen instemmen met de 

regeling aangezien het Activiteitenbesluit piekgeluiden toestaat tot 70dB(A) hetgeen versterkt 

stemgeluid alsnog mogelijk maakt bij bepaalde sportevenementen hetgeen sommige bewoners 

als storend ervaren. 

 

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.  

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) 

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 
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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 gedaan (zie de antwoordbrief van het college en bijgevoegde 

afsprakenschema).  

De regeling die tot 2015 is gebruik 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).   

12 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 rest van de 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.  

 

3. Archeologie aanduidingen 

Op grond van het Verdrag van Malta moeten wij als gemeente onze bodem beschermen als daar 

mogelijk archeologische vondsten te verwachten zijn. Er zijn daarom verwachtingskaarten 

gemaakt en deze kaarten zijn vertaald naar waarde aanduidingen die op de verbeelding van het 

bestemmingsplan worden aangegeven. Er zijn bewoners in het gebied rond de Maarsseveense 

Plassen die de waarde aanduiding ter discussie stellen. Zij hebben gegevens die een ander 

beeld geven van de te verwachten vondsten dan onze waardekaarten geven. Onze 

archeologisch deskundigen en de bewoners zijn het ten aanzien van de gegevens niet met 

elkaar eens. Op dit moment wordt gewerkt aan nieuwe waardekaarten. Als deze nieuwe 

waardekaarten worden vastgesteld kunnen wij voor de hele gemeente Stichtse Vecht een 

parapluplan maken met de nieuwe waarde aanduidingen en bijbehorende regels. Het is mogelijk 

de archeologie aanduidingen zoals die nu zijn opgenomen in het bestemmingsplan alsnog te 

schrappen. Er valt dan echter wel een tijdelijk “gat” in de bescherming. Vooralsnog zijn de 

adviezen van onze archeologische deskundigen gevolgd en is het bestemmingsplan daarop 

afgestemd.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 

namens hen, 
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Sylvia Lutters  


