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Molenpolder-Maarsseveen, 27 april 2014

Geachte burgemeester,

Wij zijn blij met het feit dat de gemeente onze input vroeg op het Uitvoeringsbeleid Evenementen; 
een goede invulling van de samenwerking die wij in het convenant hebben afgesproken. Om de 
mening van de bewoners over dit stuk te peilen, hebben wij een enquête gehouden en een 
bewonersbijeenkomst georganiseerd over dit onderwerp. In deze brief reageren wij op het stuk. Wij 
hopen dat onze reactie het begin is van een traject van overleg om ook de belangen van de 
bewoners goed te betrekken bij het verder ontwikkelen van dit beleid. 

In de enquête hebben wij ons gefocust op de onderwerpen: aantal en spreiding in de tijd van de 
evenementen, de eindtijd en de mogelijke overlastfactoren. De enquête is alleen digitaal gehouden 
via onze website. Helaas ontbrak ons de tijd om ook een papieren enquête te verspreiden, wat 
naar onze verwachting de respons nog groter had gemaakt. Wij zijn echter beslist niet ontevreden: 
er zijn 94 enquêtes ingevuld, waarvan 4 door mensen die niet in ons gebied wonen (Oud-Zuilen, 
Maarssen-dorp). De rapportage sturen wij u als bijlage mee. 
Tijdens de bewonersbijeenkomst waren 20 bewoners aanwezig. Wij waren erg blij dat ook twee 
beleidsambtenaren en de gebiedsregisseur van de gemeente aanwezig waren. De discussie heeft 
nog aanvullingen op en verdieping van de enquêteresultaten gegeven. 

De resultaten van ons onderzoek:
1. 1/3 van de respondenten vindt dat er geen evenementen in dit gebied thuishoren die 

geluids- en andere overlast veroorzaken. De meest genoemde reden hiervoor is dat de 
evenementen plaatsvinden pal naast een stilte- en beschermd natuurgebied, een 
Europees beschermd Natura2000-gebied nota bene. Tijdens de bijeenkomst bleek 
onbegrip te bestaan voor beleid rond Natura2000 dat als inconsequent wordt ervaren: 
bewoners worden nu geconfronteerd met plannen voor aanpassing van het 
grondwaterniveau ten behoeve van de natuur, met mogelijk negatieve gevolgen voor 
huizen en tuinen. Dit staat in groot contrast tot geluids- en andere overlast die door 
evenementen wordt toegestaan in hetzelfde gebied. 

2. 1/3 vindt dat er wel evenementen mogen plaatsvinden, mits dat er minder zijn, ze beter 
verspreid zijn over de tijd, er een lager geluidsniveau is (decibellen en vooral bij Ultrasonic 
de bastonen), goede handhaving (oa verkeer) en er betere communicatie is met de 
omwonenden. Tijdens de bijeenkomst kwam ook ter sprake dat de bewoners 
evenementen meer accepteren als ze beter over de gemeente verspreid worden, of zelfs 
beter binnen de regio, bijvoorbeeld op andere terreinen van de Stichtse Groenlanden als 
het om inkomsten voor het recreatieschap gaat. De Haarrijnse Plas werd als voorbeeld 
genoemd van een door de ligging geschikter terrein.

3. 1/3 vindt het aantal evenementen acceptabel, meestal wel met dezelfde overige 
opmerkingen als onder 2 genoemd over geluidsniveau, handhaving etc. Opmerkingen 
hierbij gaan oa over de regiofunctie van het recreatiegebied. 



4. Een zeer kleine minderheid (o.a. een bewoner uit Maarssen-dorp) wil meer evenementen 
en ondervindt geen of acceptabele overlast. 

5. Van de respondenten die evenementen acceptabel vinden, is de respons over 
meerdaagse evenementen wisselend (max. 1 dag, 2 dagen, meer), hier is geen 
eenduidige conclusie over te trekken. Een opmerking: „Elke avond moet wel individueel 
meetellen. Dus Harley weekend telt als 2 overlastgevende dagen.”

6. Bij de vraag naar een acceptabele eindtijd heeft 1/3 van de respondenten laten weten 
helemaal geen evenementen te willen en 1/3 dat de evenementen om 23.00 of eerder 
stoppen (nb: het Harleyfeest mag twee avonden achter elkaar tot 01.00 uur doorgaan). 
Opmerkingen gaan over overlast voor en na de officiële tijden van de evenementen 
(verkeer, opbouwen, soundcheck, afbreken, afterparty's). Opgemerkt werd: „Het scheelt 
nogal of tot laat ver-dragend bas-gedreun hoorbaar is, of dat in een feesttent 'plaatjes 
gedraaid worden' zonder overdreven bas-gebonk.”

7. Een acceptabele tijd tussen de evenementen is voor 1/3 van de respondenten 3 weken. 
Sommigen merken op dat ze liever alle evenementen direct achter elkaar willen, dan is het 
maar achter de rug. 

8. De meeste bezwaren gaan over Ultrasonic (geluid), daarna volgt het Harleyweekend 
(geluid en verkeer). Over de sportevenementen wordt opgemerkt:
• „ Luidsprekers van heel veel zondagse 'marathons', volkomen overbodig dat er dan 

luidsprekers en muziek nodig is”.
•“ Overlast bij sportevenementen is de verkeerschaos als er ijs ligt en veel mensen komen 

schaatsen” 
9. Tijdens de bijeenkomst werd nog nadrukkelijk naar voren gebracht dat de bewoners niet 

alleen overlast ervaren van de door de gemeente vergunde 'officiële' evenementen. Naast 
de tijd voor en na de evenementen zelf (zie 6) is er ook overlast van bijvoorbeeld feesten in 
instellingen en auto- en motortochten. Het feit dat op het C-Fordt nu ook evenementen 
mogen plaatsvinden, baart bewoners zorgen. 

Er zijn bij de enquêtevragen veel toelichtingen gegeven, zie de bijlage. Veel daarvan gaan over 
geluidsoverlast, het grootste punt van bezwaar voor velen. Een aantal reacties:

• Naast de evenementen is er tegenwoordig zo vaak veel lawaai: helicopters die laag over-
vliegen, vliegtuigjes in het weekend en dan al die colonnes van allerlei soorten auto's, mo-
tors, bromfietsen die het leuk vinden om optochten te houden liefst in het weekend en in de 
zomer.

• Het is niet acceptabel dat omwonenden hun woning uitgejaagd worden door grote geluids-
overlast. Het weekend is om bij te komen, niet om verplicht ergens anders te gaan vertoe-
ven.

• De gemeente schrijft de burger voor dat hij/zij na 22:00 uur geen geluidsoverlast mag ma-
ken. Zie website gemeente Stichtse Vecht.

• Feestjes bij de Heeren van Maarssen, camping de Wilgenplas en in de zomer wel vaker 
storende basgeluiden van feestjes die uit onduidelijke hoek (Utrecht?) komen.

• De bedrijfsfeesten, bruiloften en partijen bij de Maarssenveense Poort zorgen regelmatig 
voor overlast. Dit zonder dat daar speciale vergunning voor moet worden afgegeven.

• Wat men zich waarschijnlijk te weinig realiseert is dat het water geluid enorm ver draagt. 
Wanneer containers aan de Gageldijk verplaatst worden, dan is dat aan de Westbroekse 
binnen weg te horen. Zelfs het gegil bij de kermis is hier te horen. In je moestuin aan het 
werk zijn, is niet prettig wanneer er iemand bij sportevenementen steeds door een mega-
foon tettert. En wanneer het strandbad open is, is elke megafoonactie van een badmeester 
hier gewoon te horen (zelfs binnen met dubbelglas en alles potdicht)



Inhoudelijke opmerkingen m.b.t. het Uitvoeringsbeleid Evenementen

Aanvullend op de bevindingen uit ons onderzoek, hebben wij nog opmerkingen over het 
beleidsstuk zelf. Het voorliggende uitvoeringsbeleid evenementen is op een aantal onderdelen 
onduidelijk en (soms) voor meerdere interpretaties vatbaar. Wij maken daarom graag van de 
gelegenheid gebruik onze opmerkingen, mede n.a.v. de uitkomsten van de bovengenoemde 
enquête, hieronder toe te lichten.

Artikel 5.4: algemeen (Een bijzonder gebied zijn de Maarsseveense Plassen).

Dat de Maarsseveense Plassen een bijzonder gebied zijn onderschrijven wij. Een prachtig 
natuurgebied, met wonen, werken en recreatie en grenzend aan een provinciaal stiltegebied.
Waarom juist alleen dit gebied (in de gemeente) in het kader van het gemeentelijke 
evenementenbeleid als speciaal wordt bestempeld met extra mogelijkheden voor grote 
evenementen is onduidelijk. De veelheid en omvang van evenementen rond de Maarsseveense 
Plassen staan niet in verhouding tot hetgeen in de rest van de gemeente Stichtse Vecht plaats 
vindt. De Maarsseveense Plassen zijn niet het evenemententerrein van de gemeente en wij pleiten 
daarom, in het verlengde van de enquêteresultaten, voor een betere spreiding van grootschalige 
en overlast gevende evenementen. En dus minder evenementen bij de Maarsseveense Plassen.

Artikel 5.4:  de 10 dagen - regeling.

In artikel 5.4 wordt een 10 dagen-regeling voorgesteld, die echter in de categorie-uitwerking 
(verderop in het artikel) uitmondt in een 12 dagen-regeling. Onduidelijk is welk aantal geldt.
Daarnaast geldt dat categorie C evenementen niet to nauwelijks (meer) voorkomen, zelfs de meest 
basale hardloopwedstrijd heeft inmiddels een grote omroepinstallatie. Per saldo is ieder 
evenement inmiddels (geluids-)overlast gevend.

Wij pleiten er voor het gebied waarvoor de 10 dagen-regeling geldt, uit te breiden tot het C-Fordt 
aan de Herenweg. De activiteiten die op het C-Fordt worden georganiseerd dienen wat ons betreft 
mee te tellen in deze regeling.

Artikel 5.6:   Geluidnormen

De geluidsoverlast van een bas is lastig in een norm te omschrijven. Het vastleggen is een stap in 
de goede richting, maar het gaat hier om de beleving van de geluidsoverlast door omwonenden. Zij 
noemen de bastonen als grote bron van overlast.  
Niet voor niets worden grote dance-evenementen veelal echt in het buitengebied (Spaarnewoude, 
Biddinghuizen) gehouden en zeker niet tegen een stiltegebied. Wij pleiten er dan ook voor een 
andere locatie te zoeken in de gemeente mocht dit evenement in de toekomst (nog) in onze 
gemeente gehouden worden.

Hoofdstuk 8: Bijzondere evenementen / eindtijd  

Dance events dienen om 22.00 uur te eindigen (ook Ultrasonic). Zie hiertoe ook de uitspraak van 
de commissie bezwaarschriften op ons bezwaar tegen Ultrasonic 2013.
Het enkele feit dat Ultrasonic (voorheen Rockit) in het verleden tot 23.00 uur duurde betekent niet 
automatisch dat dit – mocht het festival hier weer georganiseerd worden – rechten verleent op 
deze eindtijd. De organisatie dient ieder jaar een vergunning aan te vragen die getoetst wordt aan 
het dan geldende beleid. Als dat is verandert, “so be it”. Uiteraard geldt dat ook voor andere 
evenementen die in het verleden zijn georganiseerd.
Wij pleiten ervoor om voor alle evenementen de eindtijd van 22.00 uur in te stellen. Zo is het 
eenduidig en weten bewoners en organisatoren precies waar ze aan toe zijn en worden de lusten 



en de lasten eerlijk verdeeld. 
 
Bijlage 1 :  Verkeersveiligheid

Uit de enquête komt naar voren dat met name rond evenementen het verkeer veel overlast geeft.
Dit is in lijn met eerdere enquêtes waarbij bewoners met name verkeersoverlast in de wijk als grote 
ergernis ervaren. Bovenstaande pleit dan ook eens te meer voor een betere spreiding van de 
evenementen over het grondgebied van de gemeente Stichtse Vecht, zodat ook in onze wijk de 
verkeersdruk vermindert.

Concluderend

Wij hopen dat wij op basis van deze input verder in gesprek kunnen met de gemeente over het 
evenementenbeleid. Wij pleiten er voor om de lusten en de lasten van (grote) evenementen 
eerlijker te verdelen over het gemeentelijk grondgebied. Zeker als het evenementen betreft die niet 
specifiek voor de bewoners van het betreffende gebied worden georganiseerd en/of een zeer grote 
aantrekkingskracht hebben op bezoekers van buiten Stichtse Vecht. 

Wij zien een uitnodiging voor een vervolggesprek hierover graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Gerco van den Berg, voorzitter

Cc: overige leden van het college, gemeenteraad Stichtse Vecht, gebiedsregisseur Maarsseveen-
Molenpolder

Bijlage: enquêteresultaten


