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Gemeente Zoetermeer 

College van B&W 

Postbus 15 

2700 AA Zoetermeer 

 

Geacht college, 

 
Wij hebben uw afdeling Veiligheid, Vergunningenverlening en Handhaving (VVH) laten weten ons 
zeer te verbazen over de kennelijk nieuw gehanteerde geluidhindernormen voor het Buytenpark. 
Omdat wij op onze verbazing en vragen hieromtrent, ondanks herhaalde beloften, geen reactie 
hebben gehad, herhalen wij die hierbij in een brief aan u. 
Directe aanleiding is de door u op 15 juni 2017 verleende evenementenvergunning voor het 
Buytenpark Openluchttheater. Dit is een jaarlijkse traditie op het evenemententerrein in het 
Buytenpark, geheel conform de regels van het hier geldende bestemmingsplan. De editie 2017 is 
inmiddels gepasseerd, met succes hebben wij begrepen.  
 
Daarbij willen wij één kanttekening plaatsen: wij hebben voor het eerst sinds jaren van meerdere 
zijden klachten geregistreerd over geluidhinder van dit evenement. Op dit moment is ons niet 
duidelijk of sprake is geweest van meer geluid dan toegestaan. Wel staat vast dat, in tegenstelling 
tot de vergunning voor het Theater-evenement in 2016, in de vergunning voor 2017 toestemming 
is gegeven voor geluidhinder op de gevel van woningen met een maximum van 75 dB. Dat is 
aanzienlijk meer dan de 50 dB voorheen.  
Waarom die aanzienlijke verhoging van de toegestane geluidhinder? Wij willen erop wijzen dat de 
dichtstbijzijnde woning een woning is in de Meerpolder, op iets meer dan 100 meter afstand van 
het evenemententerrein. Als de bovengenoemde vergunning zo mag worden uitgelegd dat op de 
gevel van die woning een geluidhinder tot maximaal 75 dB is toegestaan, betekent dat een 
toegestane hinder vanuit de geluidsbron van waarschijnlijk meer dan het dubbele. Dat zou dan 
vergelijkbaar zijn met een popconcert en dat kan toch niet de bedoeling zijn.  
 
Graag willen wij daarom op korte termijn overleg omtrent de voor het Buytenpark geldende 
geluidhindernormen. 
 
Waar het om dit evenement gaat hebben wij al jarenlang een goed contact met de 
hoofdorganisator Sebastiaan Smits van Storytellerrs. Daarom cc’en wij hem ook deze brief. 
Gewoonlijk spreekt een delegatie van het Kwaliteitsteam Buytenpark hem een tijdje vóór de 
voorstellingen om te worden bijgepraat van wat er gaat gebeuren en waar wij op moeten rekenen. 
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Ook altijd de gelegenheid om nadere vragen te stellen. Deze keer had die bespreking plaats op 
donderdag 8 juni. Ten tijde van dat gesprek was de vergunning er evenwel nog niet en konden wij 
dus nog niet op details ingaan, zoals deze geluidhindernormen. 
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Vriendelijke groet, 
 

 

 

 

 

L.S. van den Berg,  

voorzitter 

 

 

 

 

R.G.M. Timmermans, 

secretaris 

 
 
CC: Sebastiaan Smits, Storytellers 
 
 


