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Gemeente Zoetermeer 
College van B&W 
Postbus 15 
2700 AA Zoetermeer 
 

 

Geacht College, 
Hierbij maken wij bezwaar tegen de evenementenvergunning kenmerk APV-EVM 20170141, d.d. 
5 juli 2017 en gepubliceerd 13 juli 2017, gecombineerd met de omgevingsvergunning WB 
20170353, verzonden 6 juli 2017 en gepubliceerd op 13 juli 2017, inzake een Snow Obstacle Run 
op zaterdag 8 juli 2017 hetzij zaterdag 8 juli 2017 alsmede zondag 9 juli 2017, ook wel aangeduid 
als ‘sportdag’, vanuit de locatie Buytenparklaan 30, 2717 AX Zoetermeer. Ons bezwaar betreft vier 
apart te onderscheiden elementen:  
 
1. het negeren van de regeling in het Bestemmingsplan Buytenpark (2012) dat de Natuur-be-

stemde delen van het Buytenpark als het gaat om recreatie uitsluitend een functie hebben voor 

extensieve recreatie en dus niet intensieve recreatie, zoals in de vergunningen is gesteld; 

2. het negeren van het broedseizoen en daarmee tevens van de daarover gestelde bepalingen in 

de Gemeentelijke gedragscode in het kader van de flora en faunawet. 

3. de in de vergunningen opgenomen geluidhindernormen; 

4. de voor de vergunningen door de gemeente gevolgde procedure. 

Wij realiseren ons dat het evenement waarvoor de vergunningen zijn verleend inmiddels al is ge-
houden. Bovendien hechten wij eraan te vermelden - zoals ook ‘met dank’ door ons gemaild aan 
de organisatoren - dat ons geen klachten hebben bereikt over het gehouden evenement. Mogelijk 
heeft daarbij mede een rol gespeeld dat, voor zover wij dat hebben kunnen waarnemen, het aantal 
deelnemers ver onder de door de vergunningaanvrager aanvankelijk geraamde 2000 is gebleven. 
Maar met deze vergunning had dat heel anders kunnen zijn en dus dringen wij erop aan:  
 
- onze bezwaarpunten te erkennen en toe te geven dat uitsluitend vergunningen hadden kunnen 

worden gegeven voor een alternatief traject zoals in 2016 ook is gebeurd bij de Total Exercise 

Obstacle Run; 

- de vergunningen, daarmee rekening houdend, alsnog op een of andere manier zo te corrigeren 

dat aan onze bezwaren tegemoet wordt gekomen, 
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- alsmede vast te leggen dat in het vervolg bij vergunningen als het om het Buytenpark gaat altijd 

vooraf enige vorm van overleg, ruggespraak of samenspraak met ons plaatsheeft. 

 

Toelichting  

Ad 1) De hier bestreden vergunningen betreffen voor een belangrijk deel een gebied dat in het Be-

stemmingsplan Buytenpark (2012) is geduid als Natuur. In de daarvoor geldende bestemmings-

planregels staat letterlijk onder meer (in regel 6.1.1) dat de voor Natuur aangewezen gronden on-

der meer zijn bestemd voor extensieve recreatie. 

 

Het Bestemmingsplan Buytenpark beschrijft in regel 1.23 extensieve recreatie als vormen van 

dagrecreatie in de open lucht, waarbij men vooral het landschap en/of de natuur of bepaalde as-

pecten daarvan beleeft, waaronder wandelen, fietsen en kanoën en waarbij relatief weinig mensen 

gedurende een beperkte tijdsduur aanwezig zijn per oppervlakte-eenheid. Onder intensieve recre-

atie verstaat regel 1.28 van het bestemmingsplan vormen van recreatie, al dan niet in de open 

lucht, waarvoor voorzieningen noodzakelijk zijn en waaraan veel mensen tegelijkertijd op dezelfde 

plek deelnemen. 

 

In dit verband is relevant dat de aanvrager in zijn aanvraag uitlegt dat gedurende een aantal uren 
een groep deelnemers zal rennen over de paden door het gebied rondom SnowWorld, en dat die 
paden hier en daar voor dit het evenement zullen zijn voorzien van obstakels. Er kan dus wat ons 
betreft geen twijfel over bestaan dat dit niet past onder het begrip extensieve recreatie maar onder 
intensieve recreatie. 
 

Het is daarom onjuist dat u, bij de beoordeling van de activiteit in de laatste alinea van pagina 2 

van de omgevingsvergunning, vermeldt dat aan het belang van het beschermen van de aanwezige 

fauna minder gewicht kan worden toegekend omdat die aanwezige fauna gewend is aan de activi-

teit, nu de paden die worden gebruikt ten behoeve van het evenement reeds worden gebruikt als 

intensief recreatiegebied. 

 
Ook de stelling in de evenementenvergunning dat er – mede - gelet op de korte duur van het eve-
nement geen beletselen zijn om zowel de omgevingsvergunning als de evenementenvergunning 
te verlenen is niet te rijmen met het geldende bestemmingsplan.  
Zoals wij u al vele malen eerder hebben laten weten maken wij ernstig bezwaar tegen intensieve 
recreatie in Natuur-bestemde delen van het Buytenpark. Maar in plaats van hierop strikt te hand-
haven kiest het college van B en W er kennelijk nog steeds voor de regels zonder formeel en de-
mocratisch genomen besluit zomaar op te rekken. Wat ons betreft is dit volstrekt ten onrechte. Het 
college volstaat met de mededeling in de derde alinea van pagina 3 van de omgevingsvergunning, 
van mening te zijn dat uitgebreid in de omgevingsvergunning wordt gemotiveerd waarom de flora- 
en faunasoorten niet worden verstoord bij de uitvoering van de verleende vergunningen. Deze re-
denering is misplaatst en bovendien is van zo’n uitgebreide motivering geen sprake. De verwijzing 
hiernaar in de evenementenvergunning bovenaan pagina 2 klopt daardoor evenmin. 
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Ad 2) Het broedseizoen geldt in Nederland van 15 maart tot 15 juli. In deze periode is het onder 
meer verboden om vogels te verstoren. Wat Zoetermeer betreft is dat bovendien nog eens vastge-
legd in de Gemeentelijke gedragscode in het kader van de flora en faunawet. Daarin verbiedt arti-
kel 13.5 voor gebieden waar het broedseizoen geldt, het aan- en afvoeren van materiaal en mate-
rieel. Dit zo zijnde had het gemeentebestuur onder meer niet mogen toestaan dat paden binnen dit 
gebied vóór 15 juli 2017 zouden worden voorzien van bouwkundige obstakels. De aanvrager 
spreekt in dit verband van 2-3 punten op de wandelpaden die zijn voorzien van mobiele obstakels. 
De mededeling onderaan pagina 2 van de omgevingsvergunning, dat de Obstacle Run is gepro-
jecteerd op de bestaande wandelpaden in het Buytenpark die het struweel met de roestplaatsen 
van de aanwezige ransuil - of andere flora en fauna - niet doorkruisen is feitelijk natuurlijk niet rele-
vant; dat zou er nog eens bij moeten komen.  
Het is gewoonweg niet terecht dat geen acht is geslagen op ons herhaalde verzoek – zowel aan 
de behandelende ambtelijke groep als aan de organisatoren – om te kiezen voor een evenement 
buiten het broedseizoen. Het was wat dit betreft nota bene al voldoende geweest als het evene-
ment een week was uitgesteld.  
 
Ad 3) In de evenementenvergunning motiveert de burgemeester de ontheffing van de gemeente-
lijke bepalingen betreffende de geluidhinder onder meer met de stelling dat de muziek wordt afge-
speeld vanaf het terrein van SnowWorld waar (voor een deel) een horecabestemming op rust. Bij 
een horecabestemming hoort enige geluidsproductie bij de gebruikelijke bedrijfsactiviteiten.  
De burgemeester gaat er hierbij kennelijk aan voorbij dat het gaat om een - open -terras, dat zowel 
in het geldende Bestemmingsplan Buytenpark als in het daarop aansluitende Bestemmingsplan 
Verlenging derde baan SnowWorld niet onder de bestemmingsomschrijving van horeca wordt be-
grepen. Bovendien vermeldt deze vergunning niet wat dan het geluidsniveau mag zijn op het ter-
ras zelf, de geluidsbron. Als wij het goed verstaan hanteert de vergunning namelijk uitsluitend nor-
men voor het gemiddelde geluidsniveau over een bepaalde periode op de gevel van woningen op 
enige honderden meter afstand. De burgemeester geeft in dit kader kennelijk toestemming tot ge-
luidhinder op de gevels van die woningen tot een maximum van 75 dB.  
Uit niets blijkt waarop de in de vergunning opgenomen normeringstabel is gebaseerd en waarom 
in die tabel ook uren zijn vermeld waarop de vergunning geen betrekking heeft. De burgemeester 
stelt dat de dichtstbijzijnde woning zich bevindt op 400 m.  
Een geluidsniveau van 75 dB op 400 meter zou een geluidsniveau bij de bron kunnen rechtvaardi-
gen van om en nabij 150 dB. Dat zou dan vergelijkbaar zijn met een rockconcert of een startend 
vliegtuig. Dit kan toch niet de bedoeling zijn.  
Dit alles in aanmerking nemende kan bovendien niet de stelling in de vergunning worden waarge-
maakt dat er geen geluidshinder mag worden geproduceerd in het natuurgebied. Wij achten het 
dan ook zeer bezwaarlijk dat in deze vergunning de daar vermelde geluidhindernormen zijn ge-
hanteerd. Ons ontgaat bovendien hoe het mogelijk is dat in een evenementenvergunning voor de 
Mentelity Foundation, aan SnowWorld ontheffing wordt verleend van de in Zoetermeer geldende 
geluidhinderbepalingen. Die vergunning had dan toch door SnowWorld moeten worden aange-
vraagd en dus ook aan SnowWorld moeten worden verleend? Overigens is bij de aanvraag niet 
om bepaalde maximale eenheden geluidhinder verzocht. Wij vragen ons dan ook af waarom die 
normering dan nu wel is gegeven.  
 
Ad 4) Wij stellen het zeer op prijs dat het college van B en W in de vergunningen onze zorgen over 
de gevolgen van dit evenement beschrijft en ons bovendien dankt voor de betrokkenheid en de 
door ons gedane suggesties - waarbij met name wordt genoemd het idee om uit te wijken naar de 
groene driehoek tussen SnowWorld en de mountainbikeheuvel. Maar naar ons oordeel was het 
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beter geweest vóór het verlenen van de vergunningen met ons, als gekende belanghebbende bij 
het Buytenpark, daadwerkelijk samenspraak te hebben. Ondanks herhaalde pogingen onzerzijds 
hiertoe, is dit van gemeentewege afgehouden. Dit lijkt ons strijdig met de letter en geest van de in 
Zoetermeer geldende Kadernota Samenspraak. 
Dat het college zegt kennis te hebben genomen van onze bezwaren in een digitaal ontvangen 
boodschap van maandag 26 juni 2017 wekt overigens wellicht de indruk dat wij pas in het allerlaat-
ste stadium van de besluitvorming iets van ons hebben laten horen. Daarom willen wij hier nog 
eens opmerken dat wij al op 25 april 2017 met de vergunningaanvrager, de heer Martijn Oostdijk 
van de Mentelity Foundation, per e-mail contact hebben gelegd. In de direct daarop volgende e-
mailcontacten hebben wij er al op gewezen dat in het door de organisatie beoogde evenementen-
gebied volgens het geldende bestemmingsplan intensieve recreatie niet is toegestaan. Ook heb-
ben wij aandacht gevraagd voor de bepalingen ten aanzien van het broedseizoen en de gemeen-
telijke gedragscode in het kader van de Flora en faunawet. Voorts hebben wij toen reeds het idee 
aan de hand gedaan om voor het traject uit te wijken naar de groene driehoek tussen SnowWorld 
en de mountainbikeheuvel en die heuvel zelf, zoals een jaar geleden ook is gedaan ten behoeve 
van de Total Exercise Obstacle Run. Daarop heeft de heer Oostdijk onder meer gereageerd met: 
Vanzelfsprekend nemen wij de door u genoemde punten mee in het maken van de plannen, als-
mede de mogelijkheden en beperkingen zoals ons gemeld vanuit de gemeente. Ik ben er van 
overtuigd dat wij binnen de gestelde regelgeving een mooi evenement kunnen organiseren naar 
ieders tevredenheid. Op die mail hebben wij enigszins gerustgesteld gereageerd op 30 april 2017 
met gelijktijdige toezending toen van de gehele e-mail-correspondentie aan de behandelend amb-
tenaar van de gemeente Zoetermeer. Van hem hebben wij echter niets gehoord. Nog steeds is 
ons derhalve onduidelijk waarom uiteindelijk niet is gekozen voor het door ons aangegeven alter-
natieve traject. 
 
Dit alles in aanmerking genomen vinden wij het onbegrijpelijk dat in de vergunningen op diverse 
plaatsen staat vermeld dat alle betrokken belangen zijn afgewogen. De toevoeging dat de belan-
gen van de aanvrager, die zijn gelegen in het realiseren van het evenement, in dezen prevaleren, 
is overbodig, dat hadden wij ook al gezien. Het moet toch niet moeilijk zijn in te zien dat zonder 
probleem dit zelfde evenement een week later, met een iets ander traject in het Buytenpark had 
kunnen worden gehouden. Dat dit kennelijk niet eens is overwogen, noch door de organisatoren, 
noch door het gemeentebestuur, lijkt ons niet te billijken.   
Terzijde: uit de motivering in de evenementenvergunning blijkt dat zulke aanvragen nog steeds uit-
sluitend worden getoetst aan de APV en het zogeheten evenementenbeleid van de gemeente 
Zoetermeer. Zoals eerder gesteld vinden wij het ontoelaatbaar dat er geen toetsing plaatsheeft 
aan het geldende bestemmingsplan. De belofte van het college, om ons voorstel om dit te wijzigen 
te bezien bij de behandeling van de eerstkomende wijziging van de APV, is het college niet nage-
komen. 
 
Wat de gevolgde procedure betreft zij er ook nog eens op gewezen dat het gemeentebestuur de 
aanvraag voor de omgevingsvergunning pas heeft ontvangen op 13 juni 2017, gepubliceerd op 22 
juni 2017, daarover al een besluit heeft genomen op 5 juli 2017, het evenement meteen de dagen 
daarop volgend is gehouden en de vergunning hiertoe pas is gepubliceerd op 13 juli 2017, waarna 
er zes weken de tijd is om bezwaar te maken. Dit kan niet te billijken zijn. Weliswaar heeft de 
klaarblijkelijk hoogste, afhandelende ambtenaar van de afdeling VVH, mevrouw mr. T. Ruhnke, 
ons op donderdag 6 juli 2017 rond het middaguur per e-mail kopieën gestuurd van de twee ver-
gunningen, dat was dus al ten tijde van de opbouw van het evenement en liet ons gelet op de juri-
dische regels niet of nauwelijks ruimte voor enig zinvolle, formele bezwaar-actie vooraf. Dat lijkt 
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ons in strijd met regels en geest van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), in het bijzonder nog 
met de regels over zorgvuldigheid. 
 
Aanvullende opmerkingen 
Over de door ons hierbij bestreden vergunningen willen wij in deze fase ook nog beknopt de vol-
gende aanvullende opmerkingen vastleggen: 
 
a. De omgevingsvergunning voorziet in een evenement van in totaal vier dagen met als sportdag 

uitsluitend zaterdag 8 juli 2017. Volgens de evenementenvergunning mag het evenement even-

wel worden gehouden op zowel zaterdag 8 als zondag 9 juli 2017, dagelijks van 10 tot 16:00 

uur. Het door de organisator ingeleverde veiligheidsplan spreekt van een allereerste Snow Ob-

stacle Run op 8 juli en een familie-editie op 9 juli. Met het oog hierop is in de evenementenver-

gunning zelfs ontheffing verleend van de bepalingen in de Zondagswet. Het lijkt ons dat de data 

en andere relevante gegevens van bij elkaar horende vergunningen dezelfde moeten zijn. Dit is 

hier niet het geval; 

 

b. de omgevingsvergunning spreekt van een te verwachten aantal bezoekers van tussen de 500 

en 1000. De aan de evenementenvergunning toegevoegde aanvraag spreekt van 1500 deelne-

mers en 2000 bezoekers. Vandaar ook waarschijnlijk de bepalingen in de evenementenvergun-

ning over aanvullende parkeergelegenheid bij restaurant Eten & Zo en de noodzakelijke twee 

gecertificeerde verkeersregelaars. Het komt ons voor dat niet of onvoldoende rekening is ge-

houden met de aanvankelijk geschatte aantallen deelnemers en bezoekers en de daaraan te 

koppelen verkeers- en parkeerproblemen in dit gebied. De aanvullende bepaling in de evene-

mentenvergunning, dat de organisator het parkeren bij Eten & Zo dient dit af te stemmen met 

de exploitant van het restaurant komt ons in dit verband te vrijblijvend voor; 
 

c. de omgevingsvergunning constateert terecht bij het vierde gedachtestreepje op pagina 2 dat de 

functie van evenement op deze gronden van het Buytenpark niet is toegestaan. Omdat andere 

geschikte gronden voorhanden waren, zoals door ons opgemerkt - een voorstel waarvan het 

gemeentebestuur schrijft dit te waarderen – is het niet noodzakelijk te kiezen voor een onthef-

fing van dit verbod; 
 

d. de omgevingsvergunning treedt volgens de bepaling onderaan pagina 3 in werking met ingang 

van de dag na bekendmaking. Volgens de vergunning is dit de dag nadat de vergunning door 

de aanvrager is ontvangen. Dat is niet alleen een rekbaar begrip maar bovendien een oncontro-

leerbare bepaling. Bovendien was op de vergunningsdag de opbouw al begonnen; 
 

e. de evenementenvergunning stelt op pagina 4 eisen ten aanzien van de inrichting van het eve-

nemententerrein. Daarin vermeldt bepaling 3 dat het niet is toegestaan, behoudens de plaatsen 

waar het evenement plaatsvindt, het openbaar karakter aan het Buytenpark te onttrekken. Gelet 

op het feit dat het evenement voorziet in een kilometers lange route door een belangrijk deel 

van het Buytenpark valt niet in te zien hoe deze bepaling is waar te maken; 
 

f. wij achten deze vergunningen mede incorrect omdat die zonder precieze aanduiding verwijzen 

naar een door de organisator aangeleverde plattegrond met een globaal traject; 
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g. de evenementenvergunning bepaalt op pagina 5 dat omwonenden/belanghebbende-instanties 

tijdig schriftelijk op de hoogte moeten worden gesteld van de te houden activiteiten, enzovoort. 

Dit met vermelding van contactpersoon en telefoonnummer. Wie hier worden bedoeld is niet na-

der gespecificeerd. Eigenlijk moeten wij aannemen dat de Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark 

hier dan weer niet toe wordt gerekend want wij hebben geen enkele schriftelijke mededeling 

van de organisatoren gehad, en ook de omwonenden in ons bestuur trouwens niet 

 
Vanzelfsprekend zijn wij gaarne tot nadere toelichting van dit bezwaar bereid. 
 
 
Vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
L.S. van den Berg,  
voorzitter 
 
 
 
R.G.M. Timmermans, 
secretaris 
 


