
Aan:   College van Burgemeester en Wethouders van gemeente Stichtse Vecht 
  Postbus 1212 
  3600 BE Maarssen 
  (of per e-mail via sylvia.lutters@stichtsevecht.nl) 
CC:   Gemeenteraad Stichtse Vecht 
Betreft:  Inspraakreactie voorontwerp bestemmingsplan Maarsseveense Plassen e.o. 

Maarsseveen-Molenpolder, datum (NB: voor 1 mei 2015!) 

Geacht College, 

Naar aanleiding van de ter inzagelegging van het voorontwerp bestemmingsplan Maarsseveense 
Plassen e.o. maak ik mijn inspraakreactie op de voorliggende stukken kenbaar. 

Achtergronden 
In april 2014 is er door de bewonersvereniging onder de bewoners van de wijk Maarsseveen–
Molenpolder een enquête gehouden in het kader van een van gemeentezijde voorgenomen 
aanpassing van het Uitvoeringsbeleid Evenementen. Doel van deze enquête was om de mening 
van de bewoners te peilen inzake de diverse evenementen rond de Maarsseveense Plassen en op 
andere locaties in en rond onze wijk. In het verlengde van het met de gemeente afgesloten 
convenant en de participatienota heeft de bewonersvereniging op 27 april 2014 de uitkomsten van 
deze enquête aan de gemeente aangeboden om op te nemen in het nieuwe uitvoeringsbeleid 
evenementen. 
De uitkomst van de enquete was dat 2/3 deel van de bewoners minder evenementen wil en als er 
al evenementen zijn dan met minder geluidsoverlast en met een eerdere eindtijd. Hierbij golden als 
voornaamste overwegingen onder andere dat de Maarsseveense Plassen pal tegen een Natura 
2000 en stiltegebied van de provincie Utrecht aan liggen en dat de (geluids-) druk op het 
buitengebied in de zomermaanden steeds hoger wordt, enerzijds door evenementen in de 
gemeente Stichtse Vecht en anderzijds door festivals in omliggende gemeenten (Lente/
zomerkriebels festival Utrecht en Soendafestival). 

Inspraakreactie 
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). 
Ik wil daarom dat – met in achtneming van het hierboven gestelde - in het evenementenbeleid / 
bestemmingsplan wordt opgenomen dat: 
• de 10- dagen regeling geldt voor het totaal van alle evenementen in onze wijk, inclusief het C-

Fordt en evenementen bij instellingen en in buurgemeenten (het aantal uit het beleid dat gold tot 
het college van B&W het begin 2015 heeft opgetrokken tot 12);  

• de evenementen uit de categorie met de zwaarste geluidsbelasting (max. 3 per jaar in het 
vigerende beleid) op deze locatie geschrapt worden en verplaatst worden naar een andere, 
meer passende locatie.  

• dat de geluidbelasting van (met name de bastonen van) evenementen substantieel minder is 
dan in het huidige uitvoeringsbeleid evenementen is opgenomen; 

• dat de eindtijden van (avond-)evenementen met geluidproductie rond de Maarsseveense 
Plassen worden beperkt tot maximaal 22.00 uur. 

Verder heb ik nog de volgende vragen naar aanleiding van de tekst bij het concept-
bestemmingsplan:  

Algemeen: dubbelbestemmingen.  
 • Het is niet duidelijk op welke percelen dubbelbestemmingen komen te liggen en zo ja wel-

ke. Dit was op de kaarten niet te zien. Moet nu elke bewoner naar het gemeentehuis om te 
achterhalen wat voor zijn/haar perceel geldt?  

 • wat bekennen de dubbel (en soms zelfs driedubbel?-)bestemmingen: huis/tuin en natuur 
en/of archeologisch in de praktijk voor de bewoners?  

Wij vinden dat de gemeente hier vanwege de zorgplicht voor haar inwoners actief en individueel 
moet voorlichten. De inloopbijeenkomst bracht geen helderheid.  
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Art. 3.6.5, bedrijven 
 • In dit overzicht ontbreekt de sauna. Een belangrijke omissie, gezien de omvang en de lig-

ging in de natuur.  

Art. 3.7.3 recreatie 
 • beleid is de dagrecreatieve functies van het recratiegebied te versterken. Wat verstaat de 

gemeente daaronder?  
 • de Maarsseveense Plassen gaan sterke concurrentie ervaren van de Haarrijnse plas. 

Waarom formuleert de gemeente dit zo? Wat is het bezwaar? De nieuwe plas biedt een 
uitgelezen mogelijkheid om de druk die recreatie met zich meebrengt voor omwonenden te 
verminderen en om de natuurwaarden van het gebied pal naast de Maarsseveense Plas-
sen beter te beschermen.  

 • De gemeente wil met 'commerciële stedelijke elementen het investeringsniveau vergroten’. 
Wat bedoelt de gemeente daarmee? Wat is de ratio achter stedelijke elementen in een re-
creatie- en natuurgebied? Aan wat voor elementen moeten wij denken?  

 • De gemeente wil bij de plassen ruimte voor kamperen en trekkershutten voor schoolkam-
pen en survivalkampen. Dat betekent nadrukkelijk een einde aan de status van dagrecrea-
tiegebied en meer overlast voor omwonenden en natuur. Waar in het bestemmingsplan wil 
de gemeente dit opnemen? Met welke omvang? Met welke omsluiting? Met welke waar-
borgen voor de natuurwaarden en rust?  

Art. 3.8.1 Parkeervoorzieningen 
 • er wordt nadrukkelijk genoemd dat er bij nieuwe ontwikkelingen in het recreatieterrein on-

derzocht moet worden of er meer parkeergelegenheid nodig is. Welke ontwikkelingen be-
doelt de gemeente? Waar wordt in dit bestemmingsplan een voorschot op genomen?  

Art. 3.8.3: emancipatpoire aspecten  
 • hoewel dit een relatief zeer veilig gebied is, vindt de gemeente vanuit het oogpunt van so-

ciale veiligheid "Het introduceren van recreatieve activiteiten die het hele jaar door plaats-
vinden en zich verspreiden over de dag en avond valt echter wel aan te bevelen”. Welk 
type activiteiten heeft de gemeente hierbij in gedachten? Wat is hier de ratio achter? Hoe 
verhoudt dit zich tot het beperken van overlast voor de bewoners en de natuur?  

 • in het plan staat; "De fietspaden rond de grote Plas die onderdeel uitmaken van het regio-
nale fietsnetwerk, zijn ‘s avonds niet verlicht wat de sociale veiligheid niet ten goede komt.” 
Is de gemeente zich ervan bewust dat het gebied tussen zonsondergang en zonsopgang 
niet toegankelijk geacht wordt te zijn? Verlichting bij de fietspaden trekt extra mensen en 
daarmee extra overlast voor omwonenden en de natuur.  

Art 4.2, deelgebieden 
 • Over het strandbad staat vermeld: "diversiteit aan indoor en outdoor recreatieve functies op 

en nabij de landtong, rond het srandbad, op de noordoever en rond het hoofdparkeerterrein 
waarbij niet meer dan 13.000 m2 (minder dan 1% van het totale recreatiegebied) aan be-
bouwing is toegestaan; Uit onderzoek blijkt dat de ontwikkelingen in het gebied vanuit ver-
keer, ecologie en milieu haalbaar zijn. “ Betekent dit een uitbreiding van de bestaande be-
bouwing? Zo ja, waar zijn de bouwblokken gepland? Welk onderzoek haalt de gemeente 
hier aan?  

 • Wij vernamen uit de commissievergadering dat het college een uitbreiding van bebouwing 
voorstelt. In het B&W-stuk, dat wij als inwoners helaas niet bij de rest van de stukken heb-
ben mogen ontvangen, staat: "Er is een aantal nieuwe ontwikkelingen opgenomen: De mo-
gelijkheid een aantal verblijfsrecreatieve objecten te plaatsen die verhuurd kunnen worden 
als overnachtingsruimte voor gasten van Outdoor Inn, In Style of Spa Sereen” Is dit wat de 
gemeente onder het vorige punt verstaat? Zijn er hierover al afspraken gemaakt met de 
genoemde ondernemers en het recreatieschap? Wat is de meerwaarde naast commerciële 
meerwaarde voor de ondernemers? Hoe wordt de rust in dit gebied, pal naast het natuur-
gebied en omwonenden gewaarborgd? En een meer principiële vraag: waarom communi-
ceert de gemeente hierover niet open en eerlijk met de bewoners? Bij de bouw van de 
sauna is het tot een rechtszaak gekomen, wat de relatie tussen de bewoners en de ge-
meente niet bepaald ten goede is gekomen. Heeft de gemeente hier niets van geleerd?  



Procedureel:  
 • Het evenementenbeleid is niet opgenomen in het plan in deze fase van de besluitvorming. 

Komt er een aparte inspraakmogelijkheid voor dit deel van het plan, zeker in relatie met de 
bouwplannen op en naast het strandbad?  

 • Wat is de tijdplanning nu, met data? Wanneer worden stukken besproken in B&W, commis-
sie en raad? Wanneer zijn deadlines voor verder inspreken e.d.?  

Met vriendelijke groet, 

naam: 

adres: 


