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Aan:   Burgemeester van Stichtse Vecht 
Betreft:  Bezwaarschrift horeca exploitatievergunning C-Fordt 
Uw kenmerk: Z/15/43942-UIT/16/57277 

Maarsseveen-Molenpolder, 28 juni 2016 

Geachte burgemeester van Stichtse Vecht, Geachte heer Witteman, 

Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht dient de bewonersvereniging Maarsseveen-
Molenpolder een bezwaarschrift in tegen de door u op 20-5-2016 met als kenmerk Z/15/43942 – UIT/
16/57277 verzonden horeca exploitatievergunning ten behoeve van het C-Fordt / horecabedrijf 
Cultuurcantine.  

Ons bezwaar betreft het volgende: 

We zijn van mening dat de vergunning in strijd is met het geldende bestemmingsplan, omdat in de 
vergunning geen sprake is van ‘ondersteunende horeca’ noch van ‘kleinschalige evenementen’. 
In het op 29 oktober 2013 door u vastgestelde bestemmingsplan Werk bij Maarsseveen staat dat het 
fortterrein met de bestemming ‘cultuur en ontspanning’ o.a. bestemd is voor ‘zaalhuur ten behoeve 
van een zaalaccommodatie’ . Hier wordt verstaan art.1.41: ‘een bedrijf, dat in hoofdzaak bestaat uit 
het verstrekken van gelegenheid tot het houden van theater- en muziekvoorstellingen (…) waarbij het 
verstrekken van voedsel en dranken (daaraan) ondergeschikt is. (…) met de daarbij behorende 
‘ondergeschikte horecavoorzieningen’. Onder ‘ondergeschikte horeca’ valt volgens art. 1.33:  
‘Het qua aard en omvang beperkt verstrekken van dranken en etenswaren voor gebruik ter  
plaatse als ondergeschikte activiteit in direct verband met andere ter plaatse toegestane 
hoofdactiviteiten’. Daarnaast is in de toelichting op de regels te lezen (p.6) dat het fort bestemd wordt 
voor ‘hoogwaardige kleinschalige kunstzinnige en culturele uitingen’.  
In uw brief van 19 mei zegt u verder over de aanvraag: Uw aanvraag heeft betrekking op het mogen 
exploiteren van een openbare inrichting gericht op het nuttigen van zwak-alcoholische dranken en het 
ter plaatse nuttigen van maaltijden/etenswaren ten behoeve van en ter ondersteuning van cultuur- en 
kunstevenementen en dagrecreatie. 
De door u in de horeca exploitatievergunning voorgenomen verder gelegaliseerde activiteiten zijn in 
strijd met bovengenoemde regels. Het gaat momenteel bij het C-Fordt primair om de verhuur en 
exploitatie van de locatie voor feesten, partijen, huwelijken, lunches, BBQ’s en andere feestelijke 
evenementen waarvoor volop wordt geadverteerd en het betreft dus een volwaardige horeca-
exploitatie waarbij het verstrekken van drank en etenswaren de hoofdactiviteit is. 
Deze activiteiten vallen echter echt niet onder de noemer: ‘Horeca ondersteunend aan culturele en 
recreatieve activiteiten’, noch onder ‘Kleinschalige hoogwaardige culturele activiteiten’ en zijn 
derhalve in strijd met het bestemmingsplan.  

Ten tweede zijn we van mening dat de vergunning in strijd is met het geldende bestemmingsplan, 
omdat er geen sprake is van ‘dagrecreatie’. De regel geeft aan in 1.20 dagrecreatie: ‘die vormen van 
recreatie die in hoofdzaak zijn gericht op cultuur-, natuur-, en landschapsbeleving, welke zich, in 
principe, afspeelt tussen zonsopgang en zonsondergang (…). De verleende vergunning staat hier 
haaks op: ten eerste door de genoemde sluitingstijden, 3.00 uur doordeweeks en 4.00 uur in het 
weekend, 24:00 uur voor het terras. De genoemde openingstijden vallen niet onder de noemer ‘dag’. 
Bijeenkomsten, zoals bruiloftsfeesten, BBQ’s of een andere bedrijfs- of sportclubfeesten zijn daarbij 
niet in hoofdzaak gericht op cultuur, natuur en landschapsbeleving.  
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In tegenstelling tot wat u in uw vergunning aangeeft, wordt wanneer het gaat om 1:8 van de APV (de 
verkeersbelangen) de omgeving door de verkeersstromen van het fort wel degelijk nadelig beïnvloed 
door deze vergunning. Het aangelegde parkeerterrein is voor de feesten en partijen te klein. Het is 
ons inziens dus niet correct dat (a) u stelt dat er geen nadelige impact op de hoeveelheid verkeer is 
en (b) dat u stelt dat er voldoende parkeergelegenheid is. 

In de toelichting op het bestemmingsplan heeft u destijds aangegeven dat ‘waarborgen tegen 
commerciële exploitatie zijn opgenomen’. In de toelichting op het bestemmingsplan uit 2013 wordt 
aangegeven (p.7) dat er ‘Waarborgen zijn gecreëerd om te voorkomen dat het fort in de toekomst 
commercieel zal worden geëxploiteerd.’ Dat past niet bij de mogelijkheden die u de ondernemer met 
deze vergunning in 2016 geeft om e.e.a. verder te exploiteren.  

Vervolgens wordt de vergunning verleend voor een terras waarvan de fysieke constructie niet de 
benodigde omgevingsvergunning heeft. Hoewel dit bezwaar betrekking heeft op de nu verleende 
horecavergunning, willen wij u graag wijzen op de omgevingsvergunning voor het terras/de tribune. 
Deze is nog altijd niet afgegeven terwijl dit bij dit rijksmonument wel nodig was zoals u zelf heeft 
geconstateerd. Er zijn al bewoners die gevraagd hebben om handhaving. 

Ten slotte heeft de bewonersvereniging Maarsseveen-Molenpolder verschillende keren aangegeven 
dat er al meer dan genoeg activiteiten / evenementen / horeca en verkeersdrukte in ons gebied zijn. 
We hebben u al verschillende keren verzocht om een samenhangend beleid hierop te formuleren. 
Daarbij willen we u er graag op attenderen dat veel bewoners in ons gebied wonen en willen blijven 
wonen omwille van de rust en natuur (zie Dorpsontwikkelingsplan; DOP). We hechten hier zeer grote 
waarde aan. 

Concluderend stellen we op basis van het voorgaande dat de verleende vergunning niet past bij het 
geldende bestemmingsplan Werk bij Maarsseveen alsook niet bij de uitkomsten van het 
Dorpsontwikkelingsplan (DOP) van ons gebied. We vragen u daarom met nadruk de vergunning in te 
trekken. 

Met vriendelijke groet, 
namens het bestuur van de Bewonersvereniging Maarsseveen-Molenpolder, 

!  

Gerard Baars 
voorzitter
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