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Geacht college, 
Hierbij maken wij bezwaar tegen de door u op 23 juni 2016 gepubliceerde, niet-gedateerde APV-
vergunning (uw kenmerk, kennelijk onaf: VVH/16-) voor een dogsurvival en mudrace in het Buy-
tenpark op zondag 21 augustus 2016.  De vergunning voor dit evenement (verder te noemen de 
vergunning) is in strijd met het Bestemmingsplan Buytenpark (2012). 

1. Dit in de eerste plaats en vooral, omdat hierin planregel 6.1.1 niet mis te verstaan bepaalt, 
dat de Natuur-bestemde delen van het Buytenpark als het gaat om recreatie uitsluitend een 
functie hebben voor extensieve recreatie en dus niet om intensieve recreatie zoals het ge-
val is bij het evenement waarvoor deze vergunning is gegeven.  

2. In de tweede plaats omdat u met deze vergunning tegelijkertijd toestemming geeft tot onge-
limiteerd kamperen op het evenemententerrein binnen het sportdeel van het Buytenpark. 

We dringen er bij u op aan deze bezwaarpunten te erkennen en de vergunning in te trekken of zo-
danig te wijzigen dat aan onze bezwaren tegemoet wordt gekomen, hetgeen gelet op de nog res-
terende tijd voor het geplande evenement ruimschoots mogelijk zou moeten zijn. 
 
Toelichting  
Ad 1) Uw vergunning betreft voor een belangrijk deel een gebied dat in het Bestemmingsplan Buy-
tenpark (2012) is geduid als Natuur. In de daarvoor geldende bestemmingsplanregels staat letter-
lijk:  
6.1 Bestemmingsomschrijving 
6.1.1 Doeleinden 
De voor Natuur aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. behoud, herstel en ontwikkeling van natuurwaarden, ecologische waarden en landschappelijke 

waarden; 
b. waterpartijen en waterlopen; 
c. langzaam verkeersroutes; 
d. extensieve recreatie; 
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http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0637.BP00007-0003/r_NL.IMRO.0637.BP00007-0003_2.6.html
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0637.BP00007-0003/r_NL.IMRO.0637.BP00007-0003_1.1.html#_1.19_ecologischewaarden
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0637.BP00007-0003/r_NL.IMRO.0637.BP00007-0003_1.1.html#_1.30_landschappelijkewaarden
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0637.BP00007-0003/r_NL.IMRO.0637.BP00007-0003_1.1.html#_1.30_landschappelijkewaarden
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0637.BP00007-0003/r_NL.IMRO.0637.BP00007-0003_1.1.html#_1.23_extensieverecreatie
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e. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van natuur uitgesloten - mountainbikeparcours' 
is de aanleg en het realiseren van een mountainbikeparcours niet toegestaan; 

met daaraan ondergeschikt: 
f. extensieve beweiding; 
g. geluidoverdrachtbeperkende voorzieningen; 
h. kunstwerken; 
i. nutsvoorzieningen; 
j. objecten van beeldende kunst; 
k. onverharde speelvelden; 
l. speelvoorzieningen; 
m. wegen en paden; 
met de daarbij behorende schuilhutten en bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 
 
Het Bestemmingsplan Buytenpark beschrijft extensieve recreatie als vormen van dagrecreatie in 
de open lucht, waarbij men vooral het landschap en/of de natuur of bepaalde aspecten daarvan 
beleeft, waaronder wandelen, fietsen en kanoën en waarbij relatief weinig mensen gedurende een 
beperkte tijdsduur aanwezig zijn per oppervlakte-eenheid. 
Onder intensieve recreatie wordt verstaan: vormen van recreatie al dan niet in de open lucht, 
waarvoor voorzieningen noodzakelijk zijn en waaraan veel mensen tegelijkertijd op dezelfde plek 
deelnemen. 
Er kan geen twijfel over bestaan dat de beoogde dogsurvival niet past onder het begrip extensieve 
recreatie maar onder intensieve recreatie. 
 
Zoals wij u in een brief hebben laten weten de datum 26 juni 2016 maken we ernstig bezwaar te-
gen vergunningen voor intensieve recreatie in het Natuur-bestemde deel van het Buytenpark. 
We hebben dit onlangs gedaan in verzet tegen uw vergunning APV-EVM2016004 voor een zoge-
noemde Total Exercise Obstacle Run op zaterdag 2 juli 2016. Daarop hebt u de aanvankelijke ver-
gunning ingetrokken en een nieuwe uitgegeven waarin het parcours zo was gewijzigd dat het Na-
tuur-bestemde deel van het Buytenpark niet werd gebruikt. Pogingen dit ook te bereiken voor de 
‘dogsurvival’, via contacten met de organisator en met uw ambtenaren, zijn tot nu toe niet gelukt. 
 
Wij hebben de organisator gevraagd om nader overleg (zie bijlage 1) maar deze reageert daar niet 
op. De eerst behandelend ambtenaar mr. A.O. Berghuis is niet bereid zich in te spannen tot enige 
wijziging van de vergunning (zie bijlage 2). Wat hem betreft vinden wij het zeer bijzonder dat hij 
toegeeft dat een deel van de route inderdaad gaat door het gebied met de bestemming Natuur. 
Maar hij verdedigt dat onder meer met het argument dat het gaat om een kortdurend evenement 
van één dag en dat gebruik wordt gemaakt van het mountainbikeparcours. Wij lezen dat als: wan-
neer je maar één dag de natuur wilt vernietigen mag dat en als je een mountainbikeparcours voor 
iets anders wil gebruiken is dat ook geen probleem. Het is moeilijk voorstelbaar dat een dergelijke 
visie uw steun heeft. 
 
Ad 2) Uw vergunning voor het kamperen betreft een gebied dat in het Bestemmingsplan Buyten-
park (2012) is geduid als evenemententerrein. In de daarvoor geldende bestemmingsplanregels 
staat hiervan letterlijk: 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0637.BP00007-0003/r_NL.IMRO.0637.BP00007-0003_1.1.html#_1.22_extensievebeweiding
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0637.BP00007-0003/r_NL.IMRO.0637.BP00007-0003_1.1.html#_1.29_kunstwerk
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0637.BP00007-0003/r_NL.IMRO.0637.BP00007-0003_1.1.html#_1.34_nutsvoorziening
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0637.BP00007-0003/r_NL.IMRO.0637.BP00007-0003_1.1.html#_1.16_bouwwerk
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9.1 Bestemmingsomschrijving 
De voor Sport aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. sportvoorzieningen tot en met categorie 3.1 van de in de bijlage bij deze regels opgeno-

men Staat van bedrijfsactiviteiten; 
b. sportterreinen en gebouwen ten behoeve van sportieve doeleinden met de daarbij behorende 

voorzieningen, waaronder een kantine; 
c. hondendressuurterrein; 
d. ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel' is detailhandel toegestaan met een bedrijfsvloerop-

pervlakte van maximaal 125 m2; 
e. ter plaatse van de aanduiding 'horeca' is horeca toegestaan met een bedrijfsvloeroppervlakte 

van maximaal 650 m2; 
f. ter plaatse van de aanduiding 'recreatie' is (intensieve) recreatie toegestaan; 
g. ter plaatse van de aanduiding 'baggerspeciedepot' uitsluitend de opslag van verspreidbare bag-

ger met groenvoorzieningen, wegen en paden met een maximale oppervlakte van 15.000 m2; 
h. ter plaatse van de aanduiding 'evenemententerrein' is één jaarlijks terugkerend evenement toe-

gestaan met de daarbij behorende voorzieningen in een aaneengesloten periode van één 
maand. Het evenemententerrein mag niet groter zijn dan 10.000 m2; 

 
met daaraan ondergeschikt: 
i. wegen en paden; 
j. parkeervoorzieningen; 
k. speelvoorzieningen; 
l. nutsvoorzieningen; 
m. erf- en terreinafscheidingen en ballenvangers; 
n. groenvoorzieningen; 
o. water; 
met de daarbij behorende bouwwerken. 
 
Kamperen wordt hier niet als mogelijkheid genoemd. Ook dit verdedigt de eerst behandelend amb-
tenaar mr. A.O. Berghuis (zie bijlage 2) met het argument dat het maar gaat om één overnachting 
en het dus kortdurend is. We lezen dat als: wanneer je maar één dag met tientallen, zo niet hon-
derden mensen wil kamperen op korte afstand van een woonwijk waar het eigenlijk niet is toege-
staan, dan is dat geen probleem. Zelfs hoef je niet met die omwonenden te overleggen. Ook daar-
van kunnen we ons moeilijk voorstellen dat die visie uw steun heeft. 
 
Dit alles bij elkaar genomen is voor ons reden nu formeel bezwaar te maken tegen de door u ver-
leende vergunning. 
Wij achten deze vergunning mede incorrect omdat: 
a) De vergunning zonder precieze aanduiding verwijst naar een door de organisator aangeleverd 

draaiboek met plattegrond. In dat draaiboek komt het traject zelf niet voor. Los daarvan heeft de 
organisator een verkeer/parkeerplan vervaardigd. Alleen daarin is een plattegrond van het par-
cours opgenomen. Uit een en ander blijkt dat het parcours zal zijn voorzien van ongeveer 15 
hindernissen en is bedoeld voor - naar opgave van de organisator – 300 tot 350 deelnemers 
(…) van een flinke afstand, zowel vanuit Nederland als het buitenland, om met een aangelijnde 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0637.BP00007-0003/rb_NL.IMRO.0637.BP00007-0003_1.pdf
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0637.BP00007-0003/r_NL.IMRO.0637.BP00007-0003_1.1.html#_1.24_gebouw
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0637.BP00007-0003/r_NL.IMRO.0637.BP00007-0003_1.1.html#_1.9_bedrijfsvloeroppervlakte
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0637.BP00007-0003/r_NL.IMRO.0637.BP00007-0003_1.1.html#_1.9_bedrijfsvloeroppervlakte
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0637.BP00007-0003/r_NL.IMRO.0637.BP00007-0003_1.1.html#_1.1_aanduiding
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0637.BP00007-0003/r_NL.IMRO.0637.BP00007-0003_1.1.html#_1.34_nutsvoorziening
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0637.BP00007-0003/r_NL.IMRO.0637.BP00007-0003_1.1.html#_1.16_bouwwerk
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hond over te rennen of te lopen. Zoals gezegd valt dit naar ons oordeel op basis van het gel-
dende bestemmingsplan niet te verdedigen. Waar het hier zou gaan om vele honderden deel-
nemers en een veelvoud aan kijkers valt niet vol te houden dat sprake is van extensieve recrea-
tie. Het argument dat het maar voor één dag is lijkt ons zeer riskant want kan er toe leiden dat 
er diverse evenementen voor één dag in hetzelfde Natuur-gebied - moeten - worden toege-
staan. 

 
b) Er jurisprudentie bestaat waaruit blijkt dat niet zomaar vergunning kan worden gegeven voor 

evenementen op plaatsen waar het volgens bestemmingsplan niet is toegestaan. Zie Uitspraak 
201405760/1/A3, dd woensdag 1 juli 2015 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State. In dit geval kregen uiteindelijk de groepen die protesteerden tegen het evenement 
Amsterdam Open Air 2013, op een plek waar dit volgens het geldende bestemmingsplan niet 
zomaar zou kunnen, gelijk.  

 
c) Er geen enkele noodzaak is voor een traject door het Natuurdeel van het Buytenpark. De eerste 

en laatste stukken van het traject, 

 
 

te weten A tot en met I en N tot en met O lopen door Groen- en Sport-bestemde delen van het 
Buytenpark. Daar is deze activiteit wel toegestaan. Door een beperkte verandering van het tra-
ject zou dus de Natuur kunnen worden gespaard. 

 



 

Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark 
 

 
Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark  ■  secretariaat: De Colignystraat 3  ■  2713 EA  Zoetermeer 

Email: buytenpark@bergit.nl  ■  telefoon: 079-3163631  ■  KvK 54416426 
Bank NL19TRIO2024832016 t.n.v. Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark. 

d) Er ook vergunning is gegeven voor een zogenoemde Mudrace zonder duidelijke aanduiding van 
wat het is, zelfs niet in het aangeleverde draaiboek. 

 
e) Er bovendien vergunning is gegeven voor het plaatsen van kampeermiddelen voor overnachten 

van zaterdag 20 augustus op zondag 21 augustus 2016, zonder precieze aanduiding van de lo-
catie of aantallen en hoedanigheden van die kampeermiddelen. Kennelijk is de vergunning ook 
hier gebaseerd op het draaiboek dat door de organisator is aangeleverd. Dit draaiboek voorziet 
in kamperen op het evenemententerrein binnen het sportdeel van het Buytenpark. Op grond 
van het bestemmingsplan is dit echter, als gezegd niet toegestaan. Om het te laten vallen onder 
het begrip evenement is evenzeer incorrect want het bestemmingsplan bepaalt dat er maar één 
evenement per jaar mag zijn en dat heeft in 2016 al plaatsgehad. 

 
f) Aan een vorige toestemming voor het kamperen op het evenemententerrein - het BMX-evene-

ment in najaar 2015 - in overleg met ons veel striktere voorwaarden zijn verbonden met name 
over het beperken van de geluidhinder, een exacte aanduiding waar wel en niet gekampeerd 
mag worden, het vrijhouden van het pad tussen het wijkdeel van het Buytenpark en het sport-
deel, en dergelijke.. 

 
g) Niet in te zien valt waarom voor het kamperen geen andere terreinen zouden kunnen worden 

aangewezen bijvoorbeeld bij wijze van uitzondering het terrein van de hondenschool op het 
sportdeel van het Buytenpark. Dit lijkt ons mede voor de hand te liggen omdat het draaiboek 
van de organisator meldt dat deze dogsurvival wordt georganiseerd in samenwerking en deels 
uit naam van de Hondenschool Zoetermeer. 

 
h) De vergunning tamelijk onduidelijk laat waar voorzien moet worden in de noodzakelijke parkeer-

gelegenheden. 
 
i) De vergunning ongedateerd is en er voor zover valt na te gaan met geen van de bij het Buyten-

park betrokken partijen enige ruggespraak of samenspraak heeft plaatsgehad, in elk geval niet 
met ons als Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark. Dit is strijdig met het daarover in Zoetermeer 
geldende beleid en toezeggingen gedaan aan de gemeenteraad. In het draaiboek van de orga-
nisatie is uitsluitend sprake van informatie en wel aan SnowWorld, de Tennisvereniging Zoeter-
meer, Ayers Rock, de fietscross\vereniging, de begraafplaats en het Crematorium. 

 
Wij realiseren ons dat het indienen van dit bezwaarschrift de werking van het door u genomen be-
sluit niet zomaar schorst. Daarom verzoeken wij u dringend de nu nog te realiseren en door ons 
bepleitte wijzigingen van de vergunning alsnog te bewerkstelligen. Daar is nu nog ruim anderhalve 
maand de tijd voor.  
 
Mocht u dat niet van plan zijn, dringen wij er bij u op aan met de behandeling van onze bezwaren 
zo veel spoed te doen betrachten dat een uitspraak kan worden gedaan ruim voor de geplande 
evenementdatum van 21 augustus 2016. 
Bij dit alles willen we u erop wijzen dat wat dit soort zaken betreft de Algemene Plaatselijke Veror-



 

Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark 
 

 
Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark  ■  secretariaat: De Colignystraat 3  ■  2713 EA  Zoetermeer 

Email: buytenpark@bergit.nl  ■  telefoon: 079-3163631  ■  KvK 54416426 
Bank NL19TRIO2024832016 t.n.v. Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark. 

dening (APV) onvoldoende duidelijkheid geeft. Veel gemeenten hebben in hun APV een artikel op-
genomen dat een evenementenvergunning kan worden geweigerd indien de activiteit in strijd is 
met het bestemmingsplan. Ons lijkt het zinvol zo’n artikel ook op te nemen in de Zoetermeerse 
APV. 
 
Daarnaast lijken ons nadere specificaties gewenst voor het begrip evenement waar dat nu simpel-
weg wordt geduid als elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak en bij de uitzonde-
ringen bijvoorbeeld geen melding wordt gemaakt van sportwedstrijden en dergelijke.  
Bovendien ligt het voor de hand in dergelijke gevallen een aparte omgevingsvergunning te verei-
sen. 
 
Vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
L.S. van den Berg  
voorzitter 
 
Bijlage 1: emailcorrespondentie met heer Thom Visser (organisator): 
Bijlage 2: mailwisseling met mr. A.O. Berghuis (gemeente Zoetermeer) 
 
Cc per email:  

- Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur drs. H.M. Koek 
- Thom Visser (organisator) 
- de fractievoorzitters in de gemeenteraad Zoetermeer 
- projectmanager stadsontwikkeling de heer S. Duijts  

 


