
Betreft: Nieuw convenant gemeente en bewonersvereniging Maarsseveen-Molenpolder

Maarsseveen-Molenpolder, 17 maart 2015

Geacht college, geachte leden van de gemeenteraad,

Na uitvoerig beraad heeft het bestuur van de bewonersvereniging Maarsseveen-Molenpolder 
besloten om het nieuwe convenant dat de gemeente Stichtse Vecht met ons wil sluiten, vooralsnog 
niet te ondertekenen. De reden hiervoor is dat wij zeer teleurgesteld zijn over de wijze waarop het 
gemeentebestuur het afgelopen jaar uitvoering heeft gegeven aan het convenant. Wij ervaren het 
in de praktijk als een eenzijdig document, waarbij de bewonersvereniging haar afspraken nakomt 
en de gemeente niet.

In het nieuwe convenant staat dat de bewonersvereniging facultatief betrokken is bij ontwikkeling 
van beleid. Wij krijgen die indruk dat het vooral voor de gemeente facultatief is. Dit past wat ons 
betreft in zijn geheel niet bij de geest van de burgerparticipatienota die nog niet lang geleden door 
B&W is vastgesteld en unaniem door de raad is aangenomen.

Vanuit onze kant pakken wij de handschoen graag op en willen invulling geven aan het convenant. 
Wij houden ons aan de afspraken: wij peilen regelmatig de mening van de bewoners, werken mee 
aan het Dorps-Ontwikkelingsplan, hebben een actuele website. Daarnaast organiseren wij ook 
activiteiten als zomerfeesten en vorig jaar een verkiezingsbijeenkomst, waar wij een groot aantal 
van u hebben mogen begroeten.

Een aantal voorbeelden van zaken die naar onze mening in het afgelopen jaar anders hadden 
moeten lopen:
• Het bestemmingplan voor het gebied Maarsseveense Plassen wordt op dit moment aangepast, 

naar wij hebben begrepen mede om het evenementenbeleid te verankeren. Als 
bewonersvereniging krijgen wij mondjesmaat informatie en worden wij verwezen naar de 
reguliere inspraakperiode. Wij kunnen onszelf zo niet als serieuze gesprekspartners zien in het 
proces. 

• Het evenementenbeleid. Een belangrijk onderwerp dat de bewoners van dit gebied, en 
daarmee het bestuur van de vereniging, bezighoudt, zijn de evenementen in en rond ons gebied. 
Uit onze enquêtes blijkt dat 2/3 van de bewoners ofwel geen evenementen meer wil vanwege de 
natuurwaarden van dit gebied, ofwel de bestaande evenementen aan strengere eisen voor wat 
betreft duur en overlast wil laten voldoen. Niemand wil uitbreiding van evenementen.                   
In april 2014 kregen wij als vereniging twee weken de tijd om input te leveren voor de evaluatie 
van het evenementenbeleid. Dat is ons gelukt, ondanks de zeer korte termijn, door een enquête 
onder de bewoners af te nemen en een een zeer goed bezochte bewonersavond te organiseren. 
Op onze input hebben wij nog steeds, een jaar nadat wij deze  gegeven hebben, geen 
inhoudelijke respons gekregen van de gemeente. Wij hebben alleen bij navraag gehoord dat het 
beleid inmiddels ter besluitvorming voorligt. Of er überhaupt iets is gedaan met onze input en zo 
ja wat, hebben wij dus nog steeds niet vernomen. 

• Meldpunt overlast. Als bewoners overlast ervaren bij evenementen, zoals Ultrasonic, worden zij 
geacht met de organisatie hiervan te bellen. Dit wordt ervaren als de slager die zijn eigen vlees 
keurt, en veel mensen bellen daarom niet. De gemeente is niet bereikbaar en de politie reageert 
alleen met de mededeling dat er een vergunning is. Ons verzoek om een neutraal meldpunt, 



bijvoorbeeld rechtstreeks bij de milieudienst, is zonder enige ruggespraak tijdens een overleg 
afgewezen. Wij vinden dit zeer teleurstellend.

• Uitbreiding aantal evenementen. Inmiddels hebben wij via onze kanalen vernomen dat de 
gemeente een derde grote evenement naast Ultrasonic en het Harleyweekend wenst bij de 
Maarsseveense Plassen. De bewoners hebben duidelijk laten weten dat de huidige 
evenementen, Ultrasonic en het Harley-weekend, gecombineerd met grootschalige 
evenementen in buurgemeenten, feesten bij horeca-instellingen en uitbreiding van de activiteiten 
bij het C-Fordt al voor te veel overlast zorgen. De duidelijke mening van het overgrote deel van 
de bewoners is: er moeten minder evenementen komen, minder overlast, en een betere 
spreiding van evenementen over de hele gemeente. 

Wij willen graag in gesprek met het gemeentebestuur over de invulling van een gelijkwaardige 
samenwerking. Dit gesprek moet wat er wat ons betreft in resulteren dat wij vertrouwen krijgen in 
de samenwerking met de gemeente en de raad alvorens wij het convenant zullen ondertekenen. 

Wij zien uit naar uw uitnodiging. 

Vriendelijke groet,
Het bestuur van de bewonersvereniging Maarsseveen-Molenpolder,

Liesbeth Tettero
Gerard Baars


