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Geachte raad, 
 
Met belangstelling hebben wij kennis genomen van het ontwerp van het bestemmingsplan Maarsseveense Plas-
sen e.o., kenmerk NL.IMRO.1904.BPMrssevnplassnMRS-OW01. De Vechtplassencommissie en de Natuur en 
Milieufederatie Utrecht maken graag van de gelegenheid gebruik om een reactie op het plan te geven. Wij willen 
daarbij ingaan op 3 hoofdonderwerpen: (1) het beschermen van het Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen, 
(2) recreatiewoningen en (3) de effecten van evenementen. 
 
1. Het beschermen van het Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen 
Besluit m.e.r. en Wet natuurbescherming 
De toelichting bevat geen toetsing aan het Besluit m.e.r. en/of artikel 2.7 van de Wet natuurbescherming. In de 
huidige opzet van het plan, dat ten opzichte van de huidige, feitelijke legale situatie ontwikkelingen mogelijk 
maakt die stikstofdepositie veroorzaken, had dat wel gemoeten. Omdat het plan onbenutte bouwruimte opnieuw 
als bouwvlak bestemt, en bedrijfsgebouwen buiten het bouwvlak toestaat, zijn uitbreidingen bij agrariërs mogelijk. 
Gezien de korte afstand van agrarische bedrijven tot het Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen (ongeveer 
500 meter), kunnen deze uitbreidingen leiden tot hoge stikstofdepositie op het Natura 2000-gebied. Er is niet 
aangetoond dat deze effecten eerder zijn beoordeeld in een passende beoordeling en er is dus niet uitgesloten 
dat significante effecten optreden. Daarom is het plan in zijn huidige vorm m.e.r.-plichtig op grond van artikel 7.2a 
lid 1 Wet milieubeheer in combinatie met artikel 2.8 lid 1 Wet natuurbescherming. 
 
Het opstellen van een passende beoordeling en het uitvoeren van een m.e.r. is te voorkomen door in het plan 
regels op te nemen waarmee significante effecten op Natura 2000-gebieden voorkomen kunnen worden. Wij 
verzoeken u daarom beperkende planregels op te nemen voor de volgende onderwerpen: 
x Uitbreidingen bij veehouderijen: Er is in het plan niet getoetst op onbenutte ruimte bij veehouderijen. Dit be-

tekent dat op de huidige bouwvlakken van veehouderijen nog stallen gerealiseerd kunnen worden die door 
stikstofemissie mogelijk significante effecten op het Natura 2000-gebied veroorzaken. Om dit te voorkomen 
verzoeken wij u in planregel 3.2 op te nemen dat de oppervlakte van bestaande stallen alleen mag worden 
uitgebreid indien er geen sprake is van een toename van de ammoniakemissie. Wij hebben dit in de bijlage 
verder uitgewerkt; 

x Vergroting bouwvlakken bij veehouderijen: Op grond van planregel 3.2 onder c zijn bouwvlakken met de 
‘specifieke bouwaanduiding 1’ voor grondgebonden veehouderijen tot 1,5 ha uit te breiden, zonder gebruik te 
maken van een wijzigingsbevoegdheid van B&W, dus zonder Omgevingsvergunning strijdig gebruik. Wij zijn 
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van mening dat hiervoor een toetsingsmoment moet worden geïntroduceerd omdat een dergelijke uitbreiding 
effecten kan hebben op natuur en landschap. Wij verzoeken deze mogelijkheid tot uitbreiding van het bouw-
vlak te verwijderen uit 3.1 onder g en 3.2 en onder te brengen onder de wijzigingsbevoegdheden in paragraaf 
3.7. Zie hiervoor een voorstel in de bijlage; 

x Uitbreiding bij Westbroekse Binnenweg 86 en 88: Tussen de Westbroekse Binnenweg 86 en 88 ligt een 
kassencomplex van ongeveer 1,65 ha. Volgens de nota van zienswijzen (blz 39, punt 5) staat dit kassen-
complex al jaren leeg. Toch is voor het gehele perceel de aanduiding ´glastuinbouw´ gehanteerd, zodat op 
grond van planregel 3.2b en g een uitbreiding van het kassencomplex kan plaatsvinden tot 2,5 ha. Daartoe 
bestaat geen noodzaak. Bovendien zal een uitbreiding op deze locatie met verwarmde kassen, vanwege de 
ligging op minder dan 300 m afstand van de Oostelijke Vechtplassen mogelijk leiden tot significante effecten 
op het Natura 2000-gebied. Wij verzoeken u daarom de aanduiding ‘glastuinbouw’ voor dit perceel te beper-
ken tot de huidige aanwezige bebouwing met kassen; 

x Uitbreidingen bij  overige tuinbouw: Er is in het plan niet getoetst op onbenutte ruimte bij glastuinbouw. Dit 
betekent dat op de huidige bouwvlakken van glastuinbouw nog verwarmde kassen gerealiseerd kunnen wor-
den die door stikstofemissie mogelijk significante effecten op het Natura 2000-gebied veroorzaken. Om dit te 
voorkomen verzoeken wij u in planregel 3.2 op te nemen dat de oppervlakte van bestaande kassen alleen 
mag worden uitgebreid indien er geen sprake is van een toename van de ammoniakemissie. Wij hebben dit 
in de bijlage verder uitgewerkt; 

x Definitie van toename van ammoniakemissie: Zie hiervoor een voorstel in de bijlage. 
x Bezoekersaantallen evenementen: De maximale bezoekersaantallen en de maximale duur van evenementen 

zijn nu niet vastgelegd in de toelichting of planregels. Dat betekent dat evenementen kunnen groeien/wijzigen 
en niet meer overeenkomen met het bestaand gebruik zoals dat gold op 31 maart 2010. Om te voorkomen 
dat door groeiende evenementen significante negatieve effecten op het Natura 2000-gebied ontstaan van-
wege stikstofuitstoot door verkeersbewegingen van/naar het evenement, moeten de maximale bezoekers-
aantallen en maximale duur van de evenementen worden vastgelegd in de toelichting en planregels.  

 
Uitvoerbaarheid plan 
Het plan voldoet niet aan het Besluit ruimtelijke ordening, artikel 3.1.6 lid 1 onder f, omdat geen zicht is gegeven 
op de uitvoerbaarheid van het plan. Er zijn immers uitbreidingen mogelijk bij o.a. agrariërs die leiden tot een stik-
stofdepositie op het Natura 2000-gebied boven de PAS-grenswaarde. Deze waarde is op 17 maart 2017 verlaagd 
naar 0,05 molN/ha/jaar. Nu niet is onderzocht of voor dergelijke projecten een vergunning op grond van de Wet 
natuurbescherming kan worden verkregen, ontbreekt het zicht op de uitvoerbaarheid. Overigens is deze tekort-
koming opgelost, wanneer ons voorstel voor aanpassing van de planregels met betrekking tot uitbreidingen bij 
agrariërs en evenementen wordt overgenomen. 
 
Definitie grondgebonden landbouw 
Omdat planregel 1.56 (“Grondgebonden agrarisch bedrijf: een agrarisch bedrijf dat overwegend afhankelijk is van 
de bij het bedrijf behorende gronden als agrarisch productiemiddel“) een definitie van grondgebonden landbouw 
weergeeft die veel ruimte tot interpretatie biedt, adviseren wij met klem de definitie uit de PRV, zoals vastgesteld 
op 12 december 2016 op te nemen in de planregels. Deze luidt: “Grondgebonden landbouw: agrarisch bedrijf met 
een bedrijfsvoering die geheel of in overwegende mate niet in gebouwen plaatsvindt. Het betreft akkerbouw, 
vollegrondstuinbouw, fruitteelt en boomteelt en rundvee-, paarden-, schapen- of geitenhouderij voor zover bij 
deze veebedrijven het benodigde ruwvoer (gras, snijmaïs) geheel of vrijwel geheel afkomstig is van de structureel 
bij het bedrijf behorende gronden”. In de toelichting van de PRV is nog nader toegelicht wat er verstaan wordt 
onder grondgebonden landbouw. Wij willen graag dat de definitie uit de PRV wordt overgenomen, zodat bij situa-



3 
 

samen voor een mooi en duurzaam Utrecht 

ties waarbij niet snel duidelijk is of er nog sprake is van grondgebonden landbouw de toelichting van de PRV 
hiervoor kan worden gebruikt. 
 
2. Recreatiewoningen 
x De Vechtplassencommissie heeft bij de tervisielegging van het Voorontwerpbestemmingsplan Maarsseveen-

se Plassen verzocht om in artikel 12.2.5 en artikel 13.2.2 de maximale inhoud van recreatiewoningen te be-
perken tot 200m3. U stelt echter dat reeds in het huidige bestemmingsplan een maximale inhoud van 250m3 
zou zijn toegestaan. Veel recreatiewoningen worden, zoals u bekend is, al permanent bewoond. Hoe groter 
de woning, hoe gemakkelijker de bewoner daartoe overgaat. Wij zouden u daarom willen verzoeken om als-
nog waar mogelijk de maximale inhoud van recreatiewoningen te beperken tot 200m3; 

x Wij vertrouwen erop dat u daarnaast erop zult toezien dat het huidige bestand van recreatiewoningen niet 
(hetzij illegaal, hetzij als gevolg van nieuwe raadsbesluiten) verder wordt omgezet in definitieve bewoning. 
Niet alleen betekent een dergelijke omzetting dat er gewoond wordt op plaatsen die daarvoor niet geschikt 
zijn, maar tevens dwingt u de échte recreant om te gaan recreëren op nieuwe plaatsen die daarvoor niet zijn 
aangewezen.  

 
3. De effecten van evenementen 
Evenementen en aanvaardbaar woon- en leefklimaat 
Het plangebied grenst aan een stiltegebied. In het stiltegebied wordt de stilte beschermd voor mens en natuur, 
waardoor de bezoeker nog meer de natuur en het landschap kan beleven. Bovendien heeft dit positieve effecten 
op de gezondheid.  
Om meer inzicht te krijgen in de geluidsituatie ter plaatse, ter bescherming van het woon- en leefklimaat en ter 
bescherming van het stiltegebied, verzoeken wij u: 
x Ook de collectieve festiviteitenregeling te vermelden in de toelichting. Het college kan op grond van artikel 

4.2 van de APV enkele dagen aanwijzen als collectieve festiviteit. Ook op deze dagen, naast de 12-dagen-
evenementenregeling uit het bestemmingsplan Maarsseveense Plassen, mag immers worden afgeweken 
van de geluidsnormen van het Activiteitenbesluit. Geldt een collectieve festiviteit ook voor het plangebied 
Maarsseveense Plassen?; 

x Een duidelijke begrenzing op te nemen van de duur van een individueel evenement. Het lijkt er nu immers op 
dat een individueel evenement gedurende meerdere dagen kan plaatsvinden. In dit verband is het belangrijk 
dat bij het toetsen of er sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat moet worden uitgegaan van de 
maximale mogelijkheden die het plan biedt. Zie hiervoor ook ABRvS, 08-07-2015, nr. 201500153/1/R3. Be-
grenzing van de lengte van een evenement kan door de definitie van een evenementendag (‘een aaneenge-
sloten tijdsperiode van 09:00 uur tot 23:00 uur’) op te nemen in de planregels, zie ook de bijlage; 

x Naast het aantal toegestane evenementen per jaar en de (eind)tijden, ook het soort evenementen, de om-
vang hiervan en de maximale bezoekersaantallen vast te leggen in de toelichting en planregels; 

x Geluidverspreiding over water te voorkomen, omdat geluid over water veel verder draagt. Geluidinstallaties 
moeten van het stiltegebied af worden gericht; 

x Ten behoeve van de handhaafbaarheid van de toegestane geluidniveaus, overeenkomstig de recent ver-
leende Wet natuurbeschermingsvergunning voor het Ultrasonic festival / Rockit Open air, planregel 10.4.2  
aan te passen. Zie hiervoor ons voorstel in de bijlage.  

 
Wij hebben er nota van genomen dat u via de provincie door de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) de ge-
luidswaarden wilt laten vaststellen in de stiltegebieden tijdens een of enkele grote muziekevenementen bij de 
Maarsseveense Plas. Wij vernemen graag het resultaat en verzoeken u een dergelijke meting(en) elk jaar te 
herhalen.  
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Evenementen en stikstofdepositie 
x Op bladzijde 3 van de notitie ‘Effectbeoordeling evenementen Maarsseveense Plas’ opgesteld door Bureau 

Waardenburg, d.d. 25 juni 2015 (hierna: de notitie van Bureau Waardenberg (2015)) is beschreven dat een 
evaluatie van eventuele effecten van verkeerstoename op beschermde habitattypen wordt behandeld. Ver-
volgens wordt geconcludeerd dat er geen sprake is van een toename van stikstofdepositie, omdat de eve-
nementen op het evenemententerrein in deze aard en frequentie al lange tijd plaatsvinden en vallen onder de 
definitie van bestaand gebruik. Wij vinden dit onvoldoende gemotiveerd omdat: 

o geen zicht is gegeven op de aard, frequentie, het aantal evenementen, de verkeersaantrekkende 
werking en de lengte (aantal etmalen) van ieder evenement op referentiedatum 31 maart 2010; 

o niet is onderbouwd of de evenementen sedertdien in betekenende mate zijn gewijzigd. 
Uit de notitie van Bureau Waardenberg (2015) kan worden opgemaakt dat in 2006 het aantal evenementen 
11 bedroeg. Het aantal evenementen in 2009 (evenementenjaar voorafgaand aan de referentiedatum) is niet 
beschreven. Wel beschrijft Bureau Waardenburg bovenaan bladzijde 9 dat indien meer dan 12 evenementen 
per jaar plaatsvinden, er sprake is van additionele stikstofdepositie. Omdat kennelijk 1 evenement leidt tot 
additionele stikstofdepositie, en vanwege de op 17 maart 2017 verlaagde PAS-grenswaarde, is het van be-
lang inzicht te geven in het aantal evenementen op de referentiedatum. Daarbij moeten ook de collectieve 
festiviteiten en de bijbehorende verkeersaantrekkende werking worden meegenomen; 

x Bij de toetsing van effecten veroorzaakt door verkeerstoename moeten ook de collectieve festiviteiten wor-
den meegenomen. 

 
Evenementen en soortenbescherming 
x De ecologische toelichting op het bestemmingsplan is voor een groot deel gebaseerd op het rapport van 

Emond & Poot uit 2007. Dit rapport ontbreekt echter. Wij verzoeken u dit alsnog toe te voegen, zodat conclu-
sies inzichtelijk worden en getoetst kunnen worden; 

x Wij vragen u in paragraaf 3.4.5 van de toelichting duidelijk te vermelden dat ballonvaarten en parachute-
sprongen tot evenementen moeten worden gerekend, danwel ballonvaarten en parachutespringen expliciet 
te verbieden omdat dit ecologische effecten veroorzaakt; 

x Op bladzijde 11 van de notitie van Bureau Waardenburg (2015) is vermeld dat bij ballonvluchten en/of para-
chutesprongen, die een hogere frequentie en/of intensiteit hebben dan tweemaal per jaar maximaal twee 
vluchten per evenement en/of op een hoogte lager dan 150m vliegen, ecologische begeleiding noodzakelijk 
is. De toelichting op het bestemmingsplan en/of de planregels bieden echter geen duidelijkheid hoe geborgd 
wordt dat ecologische begeleiding wordt verplicht op het moment dat de aard of frequentie van deze activitei-
ten daartoe noodzaken; 

x Uit de notitie van Bureau Waardenburg (2015) blijkt dat in sommige gevallen bij het toekennen van een ont-
heffing in het kader van de 12 dagen-evenementenregeling mitigerende maatregelen moeten worden getrof-
fen. Dit moet als een ecologisch deskundige dat noodzakelijk acht. Het is echter nog niet planologisch ge-
borgd dat ieder evenement door een ecologisch deskundige vooraf getoetst moet worden. Ook op grond van 
het Uitvoeringsbeleid evenementen Stichtse Vecht 2016 (hoofdstuk 4) is bescherming van flora en fauna 
geen toetsingscriterium. Wij verzoeken u daarom de planregels hiermee aan te vullen. In de bijlage hebben 
wij daartoe een voorstel gedaan; 

x Onduidelijk is of de conclusie over het uitblijven van verstoring van broedvogels, die gebaseerd is op ecolo-
gische begeleiding door Bureau Waardenburg in de periode 2012-2015, ook toepasbaar is op de situatie van 
de Maarsseveense Plassen. Er is immers geen inzicht gegeven in de aard en lengte van de door Bureau 
Waardenburg begeleide evenementen; 
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x Het is niet duidelijk hoe geborgd wordt dat de maatregelen om verstoring van dieren te minimaliseren (blad-
zijde 11 van de notitie van Bureau Waardenburg (2015)) ook daadwerkelijk getroffen worden bij een individu-
eel evenement.  

 
Tot slot 
Wij vertrouwen erop dat u bij de verdere procedure onze reactie in overweging wilt nemen. Uiteraard zijn we 
graag bereid om een nadere toelichting te geven. Hiervoor kunt u contact opnemen met ondergetekende of met 
Nicolette Buiter van de NMU. Mevrouw Buiter is te bereiken op telefoonnummer 030 25 67 367 en via e-mail op 
n.buiter@nmu.nl. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de Natuur en Milieufederatie Utrecht 
Mede namens de Vechtplassencommissie 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ir. J.A.C. Hogenboom 
directeur 
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Bijlage 
Hieronder volgt een voorstel voor aanpassing van de planregels, zoals beschreven in onze zienswijze ten behoe-
ve van: 
x het beperken van stikstofemissie als gevolg van uitbreidingen bij veehouderijen en glastuinbouw; 
x het borgen van betrokkenheid van een deskundige op het gebeid van flora en fauna bij het verlenen van 

ontheffingen voor evenementen. 
 
1 Begrippen 
Evenementendag: een aaneengesloten tijdsperiode van 09:00 uur tot 23:00 uur 
Grondgebonden landbouw: agrarisch bedrijf met een bedrijfsvoering die geheel of in overwegende mate niet in 
gebouwen plaatsvindt. Het betreft akkerbouw, vollegrondstuinbouw, fruitteelt en boomteelt en rundvee-, paarden-, 
schapen- of geitenhouderij voor zover bij deze veebedrijven het benodigde ruwvoer (gras, snijmaïs) geheel of 
vrijwel geheel afkomstig is van de structureel bij het bedrijf behorende gronden 
Toename van de ammoniakemissie: Er is sprake van een toename van de ammoniakemissie wanneer vanuit het 
bouwvlak de emissie N/ha/jaar meer bedraagt dan de emissie N/ha/jaar op het tijdstip van vaststelling van het 
bestemmingsplan afkomstig van het aanwezige legale gebruik van de gronden en opstallen behorend tot het 
bouwvlak. 
 
3.2 Bouwregels 
Op de in artikel 3.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming worden 
gebouwd, met dien verstande dat: 
a. de oppervlakte van gebouwen ten behoeve van het houden van landbouwhuisdieren of glastuinbouw mag 

per agrarisch bedrijf ten hoogste de ten tijde van de vaststelling van het bestemmingsplan bestaande opper-
vlakte bedragen, met dien verstande dat een grotere oppervlakte is toegestaan indien er geen sprake is van 
een toename van de ammoniakemissie. 

b. een wijziging van gebouwen ten behoeve van het houden van landbouwhuisdieren of glastuinbouw is uitslui-
tend toegestaan voor zover deze niet leidt tot een toename van de ammoniakemissie. 

 
3.7 Wijzigingsbevoegdheden 
Ten behoeve van het vergroten van het bouwvlak. 
a. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen ten behoeve van het vergroten van het on-

der artikel 3.1 sub a genoemde bouwvlak binnen de gronden met de aanduiding “specifieke bouwaanduiding 
1”, met dien verstande: 

a. Er is aangetoond dat onder artikel 3.1 sub a genoemde bouwvlak geen ruimte meer heeft voor de 
bouwwerken 

b. het totale bouwperceel niet groter wordt dan 1,5ha 
c. dat geen sprake mag zijn van een toename van de ammoniakemissie van het betreffende bedrijf; 
d. dat is aangetoond dat de bestaande en beoogde landschappelijke, cultuurhistorische en natuur-

waarden niet onevenredig worden aangetast;  

10.4.2 Specifieke gebruiksregels ten aanzien van evenementen en incidentele festiviteiten  
Binnen de inrichting “recreatieterrein de Maarsseveense Plassen” is het toegestaan: 
a. Maximaal 12 dagen per jaar ontheffing te verlenen van de onder a genoemde normen van het Activiteitenbe-

sluit ten behoeve van een evenement of incidentele festiviteit waarbij de volgende voorwaarden in acht wor-
den genomen:  

d. om verstorende effecten op flora en fauna te minimaliseren, moet een verzoek om ontheffing verge-
zeld zijn van een toets door een deskundige op het gebied van flora en fauna en moeten mitigeren-
de maatregelen worden getroffen indien de deskundige dit noodzakelijk acht. 
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10.4.2 Specifieke gebruiksregels ten aanzien van evenementen en incidentele festiviteiten  
f. Voor de in lid c genoemde geluidniveaus geldt het volgende: 

a. de controle op of berekening van de in deze planregel gestelde geluidsniveaus moet geschieden 
overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai” (HMRI 1999), uitgegeven door 
het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; 

b. de beoordeling van de meetresultaten moet overeenkomstig deze handleiding plaatsvinden; 
c. In afwijking van de HMRI 1999 vindt op het gemeten niveau geen correctie plaats voor de bedrijfs-

duur en wordt geen toeslag gegeven voor muziekgeluid; 
d. de meettijd ter bepaling van het equivalente geluidsniveau LAeq en LCeq bedraagt 5 minuten, waarna 

toetsing aan de geluidsvoorschriften plaatsvindt;  
e. er wordt niet gecorrigeerd voor de meteocorrectie Cm;  
f. de meetmicrofoon wordt zodanig gepositioneerd dat geen sprake is van reflectie van een achterlig-

gende (woning)gevel. Als microfoonhoogte wordt 1.5 meter aangehouden (overeenkomend met de 
waarneemhoogte op begane grondniveau). 

 


