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From: Raymond Timmermans  
Sent: Sunday, July 17, 2016 10:45 AM 
To: info@motorclubzoetermeer.nl  

Subject: Een andere plek voor het Motortreffen, kan dat ook? 

  
  

Ter attentie van mevrouw 

Van Groningen-Wagner 

  

  

Geachte mevrouw Van Groningen en anderen van de Motorclub Zoetermeer, 

  

We zouden als Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark graag zien dat u voor het 36e Sweet 

Lake City Motortreffen van 23 tot en met 25 september 2016 een andere plek kiest dan 

het zogeheten Evenemententerrein in het Buytenpark. Volgens de officiële regels, zoals 

ze staan in het Bestemmingsplan Buytenpark, mag het daar namelijk niet. Dat heeft 

alles te maken met het feit dat dit terrein zo’n 100 m van de beschermde Meerpolder ligt 

en zo’n 200 m van de woonwijk Buytenwegh. 

  

We hebben geen idee waarom gekozen is voor het Evenemententerrein, dat hemelsbreed 

een kleine 200 m ten noorden ligt van het complex van de Motorclub Zoetermeer, waar 

voor zover we ons herinneren dit soort evenementen vroeger steeds werd gehouden. Als 

het een kwestie is van ruimtegebrek zou u misschien ook 200 m in een andere richting 

kunnen gaan, namelijk naar de vrij liggende, goed bereikbare driehoek groen tussen 

Ayers Rock en SnowWorld. Volop ruimte en in de verste verte geen woningen. 
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Graag leg ik u in deze mail uit waar het ons om gaat. Daarbij één ding voorop: het gaat ons 

absoluut niet om de Motorclub of om het evenement, het gaat ons alleen om het besluit van de 

gemeente over de locatie van het feest. 

  

Over het Kwaliteitsteam 

De Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark bemoeit zich met alles wat te maken heeft met het 

Buytenpark en directe omgeving. In het stichtingsbestuur zitten bewoners van de wijk 

Buytenwegh, de Meerpolder, de Voorweg en vertegenwoordigers van de Vogelwerkgroep 

Zoetermeer (VWZ), de Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor 's-Gravenhage 

en omstreken (AVN) en het IVN Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, afdeling 

Zoetermeer e.o.. Zo is dat geregeld in de statuten van de stichting. 

  

Daarbij letten we er onder meer op of de gemeente zich houdt aan de diverse afspraken over 

het park, bijvoorbeeld de afspraken die in 2012 zijn vastgelegd in het Bestemmingsplan 

Buytenpark. 

En daar gaat het de laatste maanden zeer vaak mis mee. Zo staat de gemeente in recent 

afgegeven vergunningen sportieve activiteiten toe op plekken waar heel duidelijk de 

bestemming Natuur is vastgelegd en zulke intensieve recreatie, zoals dat heet, gewoonweg 

niet mag. 

Regels Evenemententerrein 

Ook, en daar schrijf ik eigenlijk deze mail voor, wordt het Evenemententerrein van het 

Buytenpark anders gebruikt dan in het bestemmingsplan is geregeld. Dat terrein is het veld dat 

vanaf de motorclub gezien ligt tussen het kunstgrasveld van de voetbalvereniging Oosterheem 

en het baggerdepot, dicht bij het Wijkdeel van het Buytenpark.  

  

In het Bestemmingsplan Buytenpark staat over dit Evenemententerrein letterlijk dat er één 

jaarlijks terugkerend evenement is toegestaan met de daarbij behorende voorzieningen.  

  

Welnu: dat ene evenement heeft dit jaar al plaatsgehad en wel van 29 juni tot en met 10 juli 

2016. Dat was de opvoering van voorstellingen Carthago en roofvogelshows, vergund aan 

Storytellers in Zoetermeer. Dus klopt het niet dat er nu vergunning wordt gegeven voor een 

tweede evenement. Bovendien moet duidelijk zijn dat het terrein niet zomaar mag worden 

gebruikt als kampeerterrein. 

Ambtenaren 

De afgelopen weken hebben we bij herhaling geprobeerd om het gemeentebestuur en vooral 

de ambtenaren erop te wijzen dat zij op een verkeerde manier de officiële regels toepassen. 

Met tot nog toe maar weinig succes. Zo is het Evenemententerrein tussendoor ook 

aangewezen als kampeerterrein voor de deelnemers aan de Dogsurvival en Mudrace op 

zondag 21 augustus 2016. Ook daartegen loopt van ons een protest. 

  

De ambtenaren laten het er kennelijk liever gewoon op aankomen dat we officieel een 

bezwaarschrift indienen. Dat is heel vervelend, maar we konden dus niet anders dan de 

afgelopen weken maar liefst 4 bezwaarschriften inleveren tegen besluiten van de gemeente 

over het Buytenpark. 



En de vierde is dus een bezwaarschrift tegen de plek voor het 36e Sweet Lake City 

Motortreffen. Een kopie van dat bezwaarschrift zend ik hierbij mee. 

Het is helaas de enige manier om bij de gemeente op dit moment dingen in beweging te 

krijgen. We hopen dat u er begrip voor heeft. We doen het nu, omdat er nu nog tijd is om een 

andere locatiekeus te maken. Zoals aan het begin gezegd en zoals ook in het bezwaarschrift 

staat, lijken ons daarvoor plekken aanwezig. 

  

 Praten 

Uiteraard zijn we graag bereid met u over een en ander te praten. We doen trouwens al 

jaren het voorstel aan de gemeente om een overlegorgaan samen te stellen van alle 

gebruikers van het Buytenpark, en daar hoort de Motorclub Zoetermeer dus ook bij. 

Ook daar zit maar geen schot in.  
  

  

Tot zover voor nu,  

met vriendelijke groet 

Raymond Timmermans 

(tweede secretaris Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark) 

  

  

From: Raymond Timmermans  
Sent: Saturday, July 30, 2016 6:59 PM 

To: Buirma T.  

Cc: A.J.Bakker@zoetermeer.nl  
Subject: over de ontvangstbevestiging van een bezwaarschrift 

  
Geachte heer Buirma (en heer mr. A.J. Bakker) 

  

Van de heer mr. A.J. Bakker ontvingen we - gedateerd 27 juli 2016 - de hierbij 

meegestuurde ontvangstbevestiging op een bezwaarschrift. In deze bevestiging staat dat 

sprake is van een bezwaarschrift onzerzijds inzake de op 14 juni 2016 verleende 

kampeerontheffing et cetera.  

  

Dat kan tot misverstanden leiden. 

  

Wij hebben de afgelopen maand tweemaal een bezwaarschrift ingediend tegen een 

evenement waarbij ook sprake is van een kampeerontheffing. Het gaat daarbij om de 

evenementen Dogsurvival&Mudrace en Motortreffen 
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Maar daarbij gaat het in beide gevallen zoals u weet bepaald niet alleen om die 

kampeerontheffing. 

  

De ontvangst van de bezwaarschiften tegen de Dogsurvival&Mudrace en het Motortreffen 

had u overigens al per email bevestigd: 

Van: Buirma T. [mailto:T.Buirma@zoetermeer.nl]  
Verzonden: dinsdag 26 juli 2016 9:50 
Aan: 'buytenpark@bergit.nl' <buytenpark@bergit.nl> 
Onderwerp: Behandeling bezwaarschriften Dogsurvival en Motortreffen 

  
Geachte heer Van den Berg, 
  
Via deze weg wil ik u mededelen dat ik uw bezwaarschriften met betrekking tot twee APV-

vergunningen (Dogsurvival en Motortreffen) in goede orde heb ontvangen en in behandeling heb 

genomen. Inmiddels heb ik voor beide bezwaarschriften ook een schriftelijke ontvangstbevestiging 

laten versturen.  
  
Voor verdere vragen omtrent uw bezwaarschriften kunt u bij mij terecht via de onderstaande 

contactgegevens. 
  
Hopelijk u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
T.R.M. Buirma 
(Tim) 
  
Gemeente Zoetermeer  
Afd. Veiligheid, Vergunningen en Handhaving  
APV & Bijzondere wetten 
06 25 707 724 
t.buirma@zoetermeer.nl 
aanwezig: ma t/m vr. 
  

  

De ontvangstbevestiging van het bezwaarschrift tegen de Dogsurvival &Mudrace hadden 

we bovendien al op papier (hierbij meegezonden). 

Dan zal 20160727 wel bedoeld zijn als ontvangstbevestiging tegen het Motortreffen? 
  

  

Voor zover ik kan nagaan is er alleen nog geen sprake van een ontvangstbevestiging van 

ons  bezwaarschrift tegen de aanvullende vergunning voor het werkterrein ten behoeve 

van de uitbreiding van SnowWorld (zie KB16-010: ook meegezonden). Gaarne aandacht 

hiervoor. 

  

Bovendien wil ik bij deze de heer Bakker eraan herinneren dat ik sinds 29 maart 2016 - 

bij hem en de griffie gerappelleerd op 7 april 2016 - wacht op een reactie op ons verzoek 

om inzage in de, ons werkgebied betreffende niet-gepubliceerde 



omgevingsvergunningen. Zie de hierbij meegezonden kopie van de mail Fw_niet 

gepubliceerde omgevingsvergunningen. 

  

  

  

Met vriendelijke groet,  

namens de Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark 

Raymond Timmermans 

(tweede secretaris) 

  

 

 
From: Buirma T.  
Sent: Saturday, July 30, 2016 7:32 PM  
To: Raymond Timmermans  
Cc: Bakker A.J.  
Subject: Re: over de ontvangstbevestiging van een bezwaarschrift  
  
Geachte heer Timmermans, 
  
Dank voor uw mail. 
In antwoord op uw opmerkingen kan ik u het volgende berichten. 
  
Wij hebben voor het evenement Dogsurvival een evenementenvergunning en een 
kampeerontheffing verleend. Beiden maken onderdeel uit van één besluit, tevens het door 
het Kwaliteitsteam besteden besluit. 
  
Voor het motortreffen hebben wij slechts een kampeerontheffing verleend, aangezien er 
geen sprake is van een evenement in de zin van de APV. Het motortreffen vindt namelijk 
plaats op het terrein van de motorclub en heeft een besloten karakter. 
Van een voor het publiek toegankelijke verrichting van vermaak is dus geen sprake. 
Deze kampeerontheffing is ook een door het Kwaliteitsteam bestreden besluit. 
  
Hopelijk geeft het bovenstaande voldoende inzicht in de situatie omtrent de bestreden 
besluiten. Zo niet, dan verneem ik dat natuurlijk graag. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Tim Buirma 
  
From: Raymond Timmermans  
Sent: Saturday, July 30, 2016 10:13 PM 

To: Buirma T.  
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Cc: A.J.Bakker@zoetermeer.nl ; Leon van den Berg ; Tanja van der Woud ; Henk Luiten ; Anja en 

Fred  

Subject: Er is wel degelijk sprake van twee verschillende vergunningen; een aparte een aparte voor 
het evenement op het evenemententerrein 

  
Geachte heer Tim Buirma, 

  

Zeer attent zo’n snelle reactie en bovendien op zaterdag. 

  

Niettemin ben ik bang dat er een nieuw misverstand aan het ontstaan is. 

  

Om de zaken helder te houden cc ik hierbij niet alleen uw collega de heer Bakker maar ook de 

hierbij meest betrokken medebestuurders van de Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark, te 

weten voorzitter Leon van den Berg, penningmeester Tanja van der Woud en de 

bestuursleden Henk Luiten, Anja Jolman en Fred Jager. 

  

Er is immers voor zover wij weten en voorzover ons is meegedeeld wel degelijk sprake van 

twee vergunningen aan de Motorclub Zoetermeer: één voor het 36e Sweet Lake City 

Motortreffen van 23 tot en met 25 september op het evenemententerrein van het  

Buytenpark  

en dus bepaald niet op ‘het eigen terrein’ met een voor die motorclub besloten karakter, zoals 

in vroeger jaren het geval was. 

  

met de mogelijkheden van het maken van muziek op 24 en 25 september van 18-24 uur 

en het plaatsen en gebruik maken van speelwerktuigen, een partytent en dergelijke, 

  

de andere vergunning betreft ontheffing van het verbod tot het plaatsen van 

kampeermiddelen voor overnachten op het evenemententerrein. 

  

Bovendien is er een geclausuleerde, zeg maar voorwaardelijke aanvulling  op de 

vergunningen verleend om de organisatoren van het evenement nog meer mogelijkheden te 

bieden. 

  

  

Voor de duidelijkheid zend ik de afschriften van de twee vergunningen en de aanvulling 

hierbij mee. 
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In ons bezwaarschrift, hierbij ook meegezonden, is duidelijk dat we tegen de twee 

vergunningen (voor een goed begrip: met eventuele aanvulling) bezwaar maken. 

  

Als die vergunningen nog steeds gelden, wat we aannemen, lijkt het ons DAT WE DUS 

EEN ANDERE ONTVANGSTBEVESTIGING MOETEN HEBBEN DAN DIE WELKE 

DE GEMEENTE ONS NU HEEFT GESTUURD. 

  

  

Met vriendelijke groet, 

 namens het Kwaliteitsteam Buytenpark, 

Raymond Timmermans.. 

  

 
 
From: Buirma T.  

Sent: Saturday, July 30, 2016 11:26 PM 

To: Raymond Timmermans  
Cc: Bakker A.J. ; Leon van den Berg ; Tanja van der Woud ; Henk Luiten ; Anja en Fred  

Subject: Re: Er is wel degelijk sprake van twee verschillende vergunningen; een aparte een aparte 
voor het evenement op het evenemententerrein 

  
Geachte heer Timmermans en andere leden van het Kwaliteitsteam Buytenpark, 
  
De opmerkingen uit mijn vorige mail zijn gebaseerd op inlichtingen van een collega, tevens 
behandeld ambtenaar van de aanvragen. Uw onderstaande mail geeft aanleiding om de 
situatie opnieuw zorgvuldig te bekijken. Ik kom daarom aanstaande maandag terug op deze 
kwestie, aangezien ik tot dan geen beschikking heb over de stukken. 
  
Ik hoop u spoedig te voorzien van opheldering. 
  
Met vriendelijke groet,  
  
Tim Buirma 
 
 
From: Buirma T.  

Sent: Monday, August 1, 2016 9:08 AM 
To: 'Raymond Timmermans'  

Cc: Bakker A.J. ; Leon van den Berg ; Tanja van der Woud ; Henk Luiten ; Anja en Fred  
Subject: RE: Er is wel degelijk sprake van twee verschillende vergunningen; een aparte voor het 

evenement op het evenemententerrein 

  
Geachte heer Timmermans, leden van het Kwaliteitsteam Buytenpark, 

  
Naar aanleiding van onze mailwisseling van afgelopen zaterdag 30 juli kan ik u het volgende 
berichten. 
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Zoals u aangaf is er inderdaad sprake van een evenement en daarmee ook een 
evenementenvergunning voor het Motortreffen. 
De bijlagen die u eerder meestuurde in uw mail zijn tevens de beschikkingen waar het 
bezwaarschrift betrekking op heeft. 

  
Deze interne miscommunicatie zal hersteld worden door de volgende acties te ondernemen: 

-       het inlichten van de secretaris van de Commissie; 
-       het aanvullen van uw dossier omtrent het bezwaarschrift; 
-       het verzenden van een nieuwe ontvangstbevestiging waarin deze miscommunicatie 

schriftelijk wordt hersteld. 

  
Ik wil u danken voor uw nauwe oplettendheid en uiteraard excuses voor het ongemak. 

  
Met vriendelijke groet, 

  
T.R.M. Buirma 
(Tim) 

 
 
 
 
 
From: Raymond Timmermans  

Sent: Friday, August 12, 2016 12:24 PM 
To: Buirma T.  

Subject: 5 vraagjes 

  
  

Geachte heer T. Buirma, 

  

We hebben gisteren het stuk gekregen waaruit blijkt dat de Commissie Bezwaarschriften het 

college adviseert het besluit over de Dogsurvival te handhaven en dus onze bezwaren af te 

wijzen. Het besluit van het college komt nog. 

Ik heb hierover gerapporteerd aan de overige bestuursleden van het Kwaliteitsteam 

Buytenpark. Daarbij beklemtoont dat we feitelijk niet zozeer in het ongelijk zijn gesteld 

vanwege de strijdigheid met het bestemmingsplan. Want die constatering van ons wordt 

eigenlijk niet betwist. We krijgen vooral geen gelijk omdat de gemeente buiten een 

bestemmingsplan om evenementen mag toestaan. Dat doet de gemeente op grond van de APV. 

En de APV heeft geen link met bestemmingsplannen. Iets waarvan wij vinden dat dit ten 

onrechte in Zoetermeer het geval is, zoals ook opgemerkt. Verder is vermeldenswaard dat wij 

ook in deze ontvankelijk zijn verklaard en zoals wij verwacht hadden als belanghebbend 

worden aangemerkt. 

Zo redelijk weergegeven?  

  

Heb ik op dit moment hierover nog wel één dringend vraagje: 

1)    in de aan de organisatoren van de Dogsurvival verstrekte vergunning hebben 
zij krachtens hetgeen is bepaald onder de tussenkop geluid ontheffing 
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verkregen van het verbod van gebruik van geluidtoestellen zodanig dat voor 
de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt. Zoals blijkt uit het adviesrapport 
van de Commissie Bezwaarschriften moet dit een abuis zijn. We zouden ons 
kunnen voorstellen dat, als het toch komt tot een tijdig besluit in dezen van het 
college, tegelijk daarbij dit ter correctie wordt vastgesteld en ook formeel wordt 
gecommuniceerd. Maar ook los van een collegebesluit zou dit naar ons 
oordeel voor de hand liggen. Gaat iets van dit gebeuren? 

  

Intussen hebben wij kennis genomen van de ingediende aanvraag voor een 

omgevingsvergunning Buytenparklaan 7, 2717 AX Zoetermeer, het handelen in strijd met 

regels ruimtelijke ordening (ten behoeve van het organiseren van een motortreffen), 

WB20160476 (ontvangen d.d. 01 augustus 2016). 

  

Daarover hebben we 4 vraagjes: 

  

2)    Het is u bekend - u en ik hebben daarover een mailwisseling gehad - dat de 
Motorclub Zoetermeer zowel vergunning heeft voor het evenement zelf als 
ontheffing van het kampeerverbod op het evenemententerrein. Tegen zowel 
het eerste als het tweede hebben wij op 17 juli 2016 een bezwaarschrift 
ingediend. Naar wat ik van u heb begrepen, heeft u van de organisatoren - in 
de aanvraag geduid als Motortreffen Motorclub Zoetermeer - verlangd dat ze 
alsnog een omgevingsvergunning aanvragen cq ontheffing van de regels in 
het bestemmingsplan. Dat is het geval? 
  

3)    Als dat zo is moeten dan de verstrekte vergunning, kennelijk onder nummer 
VVH16/6312 de datum 14 juni 2016, alsmede de ontheffing van het 
kampeerverbod nu niet formeel worden ingetrokken? Feitelijk wat wij vragen in 
ons bezwaarschrift. Waarvoor ons, gegeven de feiten, inschakeling van de 
Commissie Bezwaarschriften immers niet nodig lijkt. Zit dat erin?  
  

4)    Dan ligt er dus nu een nieuwe aanvraag van de motorclub die duidelijk maakt 
dat die gebruik wil maken van het evenemententerrein in het sportdeel van het 
Buytenpark, feitelijk van 22 september tot 26 september 2016, inclusief een 
grote tent die dienst doet als kantine en muziekhal, een springkussen en 
dergelijke, een caravan, maar die onduidelijk laat wat er aan mogelijke hinder 
hiervan valt te verwachten, ook wat geluid betreft. We zouden ons kunnen 
voorstellen dat, nu daarvoor de tijd bestaat, alvast wordt ingegaan op 
onze suggestie in ons bezwaarschrift gedaan onder d), om de activiteiten 
en het kamperen te verplaatsen naar het nabijgelegen terrein dat - zowel 
volgens het Bestemmingsplan Buytenpark als volgens het pas 
vastgestelde Bestemmingsplan Verlenging derde baan SnowWorld -     
een Groen-bestemming heeft en waar dus ook intensieve recreatie mag 
plaatshebben. Dit terrein tussen SnowWorld en de oorspronkelijke 
mountainbikeheuvel ligt veel verder weg van woningen dan het 
evenemententerrein - zo’n 100 meter van bewoners van de Meerpolder 
en 250 meter van de mensen in Buytenwegh. Is dit ook voor u een optie? 
  



5)    Is het dan wellicht niet verstandig om, zoals ook voor de komende 
mountainbikewedstrijden is gebeurd, met alle partijen eerst aan tafel te 
gaan zitten? Wij zijn daartoe bereid. 
  

  

Met vriendelijke groet, 

namens het Kwaliteitsteam Buytenpark  

Raymond Timmermans (tweede secretaris) 

  

ps1: onze voorzitter/secretaris Leon van den berg, die het vaste contactadres is voor de 

gemeente, is tot medio komende week met vakantie. Als de gemeente over een en ander 

formeel wil corresponderen zal het ons dus niet eerder dan halverwege komende week kunnen 

bereiken. Daarom het verzoek voorlopig de informatie per e-mail via mij te laten gaan. 

  

ps2: Dit bericht is gemaakt met een spraakherkenningsprogramma. Excuses voor de mogelijk nog 
resterende fouten. Rt 
 

 
From: Buirma T.  

Sent: Friday, August 12, 2016 5:10 PM 
To: 'Raymond Timmermans'  

Subject: RE: 5 vraagjes 

  
Geachte heer Timmermans, 

  
Dank voor uw mail. In antwoord op uw vragen kan ik u het volgende berichten. 

  
Ten aanzien van uw opmerkingen over het advies van de Commissie Bezwaarschriften: 
Uit het advies van de Commissie maak ik op dat zij het College in het gelijk hebben gesteld 
als het gaat om de kwestie met betrekking tot het bestemmingsplan. 
Het college heeft in haar verweerschrift aangevoerd dat geen sprake is van strijd met het 
bestemmingsplan, gelet op vaste jurisprudentie van de Raad van State.  

  
Deze luidt als volgt: 
“Zoals de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft geoordeeld in zijn 
uitspraken van 13 april 2005 (LJN: AT3708) en van 3 maart 2010 (LJN:BL6212), kan gebruik 
van een terrein in strijd met de daaraan toegekende bestemming onder omstandigheden 
toch niet in strijd zijn met het bestemmingsplan, indien sprake is van kortdurend en 
incidenteel afwijkend gebruik van een terrein. Voor de beoordeling of al dan niet sprake is 
van dergelijk kortdurend en incidenteel afwijkend gebruik moeten naast de tijdsduur van een 
evenement tevens de intensiviteit van het gebruik en het al dan niet terugkerende karakter 
van een evenement in aanmerking worden genomen.” 

  
De bovengenoemde jurisprudentie wordt ook door de Commissie gebruikt in haar 
beoordeling. Dit kunt u terugvinden in overweging 4.6 van het advies van de Commissie. 

  
U merkt wel terecht op dat het bestemmingsplan geen kader is om een 
evenementenvergunning ingevolge de APV te weigeren. Op het moment dat er een 
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evenement wordt georganiseerd, waarvoor vergunning is verleend ingevolge de APV, die in 
strijd is met het bestemmingsplan, kan het college handhavend optreden in het kader van 
‘handelen in strijd met het bestemmingsplan’.  

  
Ten aanzien van uw vragen met betrekking tot de ingediende aanvraag voor een 
omgevingsvergunning Buytenparklaan 7, 2717 AX Zoetermeer, het handelen in strijd met 
regels ruimtelijke ordening (ten behoeve van het organiseren van een motortreffen), 
WB20160476 (ontvangen d.d. 01 augustus 2016): 
 
Het is inderdaad het geval dat de Motorclub Zoetermeer een aanvraag voor het handelen in 
strijd met het bestemmingsplan heeft ingediend, op attenderen van het college. Wij hebben 
de Motorclub Zoetermeer hierop geattendeerd omdat wij naar aanleiding van het 
bezwaarschrift van het Kwaliteitsteam het noodzakelijk vonden dat hiervoor ontheffing 
aangevraagd zou worden. In tegenstelling tot de Dogsurvival vonden wij dit noodzakelijk 
omdat het een meerdaags en structureel evenement betreft. Daarnaast zijn wij van mening 
dat de betreffende activiteiten van het evenement meer ruimtelijke relevantie bevatten.  

  
Voorts is dit bovenstaande geen reden voor het college om de door het Kwaliteitsteam 
bestreden besluiten in te trekken. Zoals ik hierboven heb aangegeven is het 
bestemmingsplan namelijk geen toetsingskader voor de betreffende bestreden besluiten. 
Daarnaast is er concreet zicht op het verlenen van de aangevraagde ontheffing van het 
bestemmingsplan. Alle ruimtelijke feiten en omstandigheden met betrekking tot het 
Motortreffen worden zorgvuldig door onze adviseurs van de afdeling Stadsontwikkeling 
beoordeeld en daarbij vindt uiteraard een zorgvuldige belangenafweging plaats.  

  
Het college is vooralsnog van mening om de door het Kwaliteitsteam bestreden besluiten in 
stand te laten en het oordeel van de Commissie af te wachten. Zoals u weet vindt de 
hoorzitting plaats op 24 augustus aanstaande. 

  
Ten aanzien van uw vijfde vraag wil ik u er nogmaals op attenderen dat wij de brief van het 
Kwaliteitsteam, met betrekking tot het betrekken van het Kwaliteitsteam bij alle activiteiten in 
het Buytenpark, in behandeling hebben en dat wij nog uitvoerig op zullen reageren. Uiteraard 
wordt uw bereidheid gewaardeerd. 

  
Hopelijk zijn hiermee uw vragen naar behoren beantwoord. Zo niet, dan verneem ik dat 
natuurlijk graag van u. 

  

Met vriendelijke groet,  
T.R.M. Buirma 
(Tim) 

 
 


