
Tienhoven, 26 januari 2018

Beste  gemeenteraad,

In aanvulling op de discussie omtrent het Bestemmingsplan Maarsseveense Plassen e.o. delen wij 
hierbij graag het standpunt van de Utrechtse Kano Club (gevestgd aan de Maarsseveense Plassen, 
Westbroeksebinnenweg 2c, Tienhoven):

De Utrechtse Kano Club (UKC) is een vereniging van 200 leden. Onze leden komen vooral uit de regio:
Breukelen, Maarssen en Utrecht. We zijn al sinds 1991 actef aan de Maarsseveense Plassen in 
verschillende disciplines van de kanosport. Wekelijks organiseren we voor onze leden onder meer 
kanotochten en trainingen op de Maarsseveense Plassen. Onze toervaarders genieten van de 
prachtge natuur rondom ons clubhuis terwijl onze kanoslalom en kanopolo-spelers hun 
vaardigheden en krachten graag trainen en aan elkaar meten. Sportef plezier staat bij ons voorop. 
Enthousiaste aanmoedigingen en een incidenteel scheidsrechtersfuitje horen daar ook bij. 

Daarnaast organiseren onze vrijwilligers een paar keer per jaar kleinschalige actviteiten zoals een 
open dag , een wedstrijd of een toernooien. Hiervoor nodigen we belangstellenden en leden van 
andere kanoverenigingen uit. Het gebruik van versterkt geluid voor een woord van welkom en 
bijvoorbeeld de start en het einde van wedstrijden is dan onvermijdbaar. We beperken dit echter tot 
het noodzakelijke: wij spelen bijvoorbeeld geen versterkte muziek af. Dit soort actviteiten stemmen 
wij vooraf altjd af met het Recreateschap. 

Wij zijn van mening dat bovenstaande (zeer) kleinschalige actviteiten horen bij een sportvereniging 
en passen binnen de bestemming van het recreategebied Maarsseveense Plassen. We kunnen ons 
dan ook vinden in het voorliggende Bestemmingsplan dat ruimte laat voor dit soort sporteve 
actviteiten en we hopen dan ook dat u hiermee instemt. 

De omwonenden zijn hier echter op tegen. We begrijpen hun angst voor meer (geluids)overlast. We 
genieten zelf ook van de rust en de natuur rondom de Maarsseveense Plassen. We hebben echter 
niet de indruk dat wij met onze actviteiten bijdragen aan overmatge overlast. Ook omdat we zelf 
geen klachten hebben ontvangen van buurtbewoners. We zouden het dan ook onbegrijpelijk vinden 
als onze mogelijkheden drastsch zouden worden ingeperkt door een wijziging van het 
bestemmingsplan terwijl we nooit in de gelegenheid zijn gesteld om eventuele overlast in onderling 
overleg op te lossen. Een verdere beperking in het bestemmingsplan is in onze ogen bovendien niet 
in overeenstemming met het kleinschalige en sporteve karakter van onze trainingen en actviteiten. 

Mocht er behoefe zijn aan aanvullende informate, neem dan gerust contact met ons op. Ook bent u
van harte welkom om een keertje langs te komen op ons clubhuis!

Bij voorbaat veel dank voor uw aandacht en het in overweging nemen van ons standpunt. 

Met vriendelijke groet namens de Utrechtse Kano Club,

Johanneke Minnema Ties Obers
Voorzitter UKC PR & Kanopolo UKC
06-40161030 06-48921253
voorzitter@utrechtsekanoclub.nl tes@tesobers.nl
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