
Geachte voorzitter, geacht college, geachte raad, 

Naar aanleiding van het voorontwerp bestemmingsplan Maarsseveense Plassen e.o. wil de 
bewonersvereniging Maarsseveen-Molenpolder u vragen in de planvorming zeer duidelijk rekening te 
houden met de mening van bewoners over het aantal en de aard van evenementen in ons gebied. 

In april 2014 hebben we op verzoek van de gemeente een enquete gehouden onder bewoners over de 
evenementen rond de Maarsseveense Plassen en op andere locaties in ons gebied. In het verlengde 
van het convenant met de gemeente en de burgerparticipatienota heeft de bewonersvereniging op 27 
april 2014, dus ongeveer een jaar geleden, de uitkomsten van deze enquete aan de gemeente 
aangeboden om op te nemen in het nieuwe uitvoeringsbeleid evenementen. Tot op heden hebben we 
daar geen inhoudelijke reactie op ontvangen. Het is ons niet duidelijk waarom we nog geen inhoudelijke 
reactie hebben gekregen. 

De uitkomst van de enquete was dat 2/3 deel van de bewoners minder of geen evenementen in ons 
gebied wil. Daarnaast willen de bewoners geen evenementen meer die overlast veroorzaken. Ook 
willen de bewoners een gelijke verdeling van evenementen over de hele gemeente Stichtse Vecht. 
Belangrijke argumenten van bewoners zijn: de Maarsseveense Plassen liggen pal tegen een Natura 
2000 en stiltegebied van de provincie Utrecht aan. Het beleid van de provincie is dat naast dit soort 
gebieden geen geluidsoverlastgevende evenementen worden georganiseerd. Daarnaast hebben 
bewoners veel last van de toenemende evenementen in de zomermaanden, enerzijds door 
evenementen in de gemeente Stichtse Vecht en anderzijds door festivals in omliggende gemeenten 
(Lente/zomerkriebels festival Utrecht en Soendafestival). Ook bij het C-Fordt is sprake van een 
toename van activiteiten. 

Het voorontwerp bestemmingsplan Maarsseveense Plassen e.o. kent op dit moment nog geen 
uitwerking van artikel 10.4.1. (Specifieke gebruiksregels ten aanzien van evenementen). 
De bewonersvereniging Maarsseveen-Molenpolder wil daarom – met in achtneming van het hierboven 
gestelde - dat er in het nieuwe bestemmingsplan wordt opgenomen dat: 
- er veel minder en andere evenementen bij de Maarsseveense Plassen komen dan in het nu 
vigerende (oude) uitvoeringsbeleid evenementen; 
- er geen geluidsoverlastgevende evenementen meer worden georganiseerd naast het stiltegebied bij 
de Maarsseveense Plassen. 

Daarnaast wil de bewonersvereniging dat de 10- dagen regeling geldt voor het totaal van alle 
evenementen in onze wijk (inclusief alle bestemmingsplannen, zoals het bestemmingsplan C-Fordt en 
de bestemmingsplannen van aanpalende gebieden). Ook wil de bewonersvereniging dat de gemeente 
regionaal afstemt om overlast uit andere gemeenten te beperken.

We vragen u zeer dringend de mening van het overgrote deel van de bewoners in ons gebied serieus 
te nemen en direct te verwerken in het nieuwe bestemmingsplan Maarsseveense Plassen. 

Ik dank u voor uw aandacht.


