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Uw kenmerk

Geachte heer Okkerse,
Naar aanleiding van het door de heer L.S. van den Berg, van Stichting Kwaliteitsteam
Buytenpark (hierna: bezwaarde) ingediende bezwaarschrift tegen het besluit tot
verlening van de evenementenvergunning, met ons kenmerk WH/16-6653, verzonden
op 20 juni 2016, inzake het organiseren van het evenement Dogsurvival', doen wij bij u
bij deze onze reactie op het bezwaarschrift toekomen.
Algemeen:
Het bestreden besluit heeft, zoals hierboven is vermeld, betrekking op het organiseren
van een evenement genaamd 'Dogsurvival' op 20 augustus 2016. Een dogsurvival is
een sportief evenement waarbij deelnemers samen met een aangelijnde hond een
uitgezet parcours afleggen. Dit parcours zal worden uitgezet door verschillende delen
van het Buytenpark en op het parcours worden verschillende soorten objecten
geplaatst. Hierbij valt te denken aan zandzakken, netten en strobalen. Verder wordt er
op de dag van het evenement gekampeerd op het evenemententerrein in het
Buytenpark, omdat er deelnemers van ver komen. Op het evenemententerrein wordt
alleen overnacht en de hondenschool is beschikbaar voor sanitair bezoek en andere
activiteiten.
Bezwaren:
Het bezwaarschrift van de heer Van den Berg heeft met name betrekking op het
navolgende:
1. het bestreden besluit is in strijd met artikel 6.1.1. van het bestemmingsplan
Buytenpark, omdat intensieve recreatie niet binnen de doeleindenomschrijving
is toegestaan;
2. het bestreden besluit is in strijd met artikel 9.1 van het bestemminsplan
Buytenpark omdat de verleende kampeerontheffing ongelimiteerd
toestemming geeft om te kamperen op het evenemententerrein binnen de
sportbestemming van het Buytenpark.
Reactie:
Wij merken hierover het volgende op.
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Ad 1.
In het bezwaarschrift van de heer Van den Berg wordt aangegeven dat het evenement
in strijd is met artikel 6.1.1. van het bestemmingsplan Buytenpark, omdat de activiteiten
aangemerkt kunnen worden als intensieve recreatie. Wij erkennen dat er sprake is van
intensieve recreatie maar, gelet op de aard van het evenement en de te houden
activiteiten zijn wij niet van mening dat dit een grond is om de evenementenvergunning
te weigeren. Daarnaast achten wij een omgevingsvergunning voor het handelen in strijd
met het bestemmingsplan niet noodzakelijk omdat het evenement niet in strijd is met
het bestemmingsplan.
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.
Wij hebben alle belangrijke feiten en omstandigheden afgewogen en zijn tot het oordeel
gekomen dat het evenement niet in strijd is met het bestemmingsplan. Deze afweging
baseren wij ten eerste op het feit dat het evenement incidenteel en kortdurend is. Het
betreffende evenement is 1-daags en heeft nog niet eerder plaatsgevonden in
Zoetermeer. Verder zijn er op jaarbasis slechts vijf evenementen op verschillende
locaties in het Buytenpark. Een dergelijk evenement heeft daarom geen structurele
invloed op de kwaliteit van de omgeving.
Daarnaast zijn wij van mening dat het de activiteiten geen onevenredige belasting voor
de omgeving veroorzaken, omdat:
- het parcours bestaat uit bestaande paden;
er sprake is van aangelijnde honden;
de activiteiten buiten het broedseizoen plaatsvinden;
- er tijdens het evenement geen gebruik wordt gemaakt van alcoholhoudende
dranken of muziek;
de belasting van de paden lopend door het natuurgebied niet veel zal
verschillen met het dagelijkse gebruik door mountainbikers;
- het gebruik van het terrein niet intensief is, gelet op het aantal deelnemers en
het aantal bezoekers. Daarnaast gaat het parcours slechts gedeeltelijk door de
natuurbestemming.
Ad 2:
In het bezwaarschrift wordt ook gesteld dat het college toestemming heeft gegeven om
ongelimiteerd te kamperen op het evenemententerrein van het Buytenpark. Deze
stelling delen wij niet, aangezien het bestreden besluit duidelijk beschrijft dat de
ingevolge artikel 4:18 lid 3 APV verleende, kampeerontheffing slechts betrekking heeft
op 20 en 21 augustus 2016, voor één overnachting.
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Daarnaast merkt bezwaarde op dat de kampeeractiviteiten in strijd zijn met artikel 9.1
van het bestemmingsplan Buytenpark. Ten aanzien van dit argument erkennen wij
wederom dat de doeleindenomschrijving van artikel 9.1 niets zegt over kamperen.
Desalniettemin zijn wij van mening dat deze activiteiten niet in strijd met het
bestemmingsplan zijn. Hiervoor verwijzen wij naar de hiervoor genoemde vaste
jurisprudentie van de Raad van State.
Wij zijn van oordeel dat de kampeeractiviteiten niet in strijd met het bestemmingsplan
zijn omdat de activiteiten incidenteel en kortdurend zijn. Ook hebben wij hiervoor
ontheffing gegeven ingevolge artikel 4:18 lid 3 APV. Verder zal er geen gebruik worden
gemaakt van muziek of alcoholhoudende dranken. Tot slot ligt het evenemententerrein
waar gekampeerd wordt op ruim 200 meter van de dichtstbijzijnde woningen. De
kampeeractiviteiten hebben daarom geen structurele en onevenredig zware invloed op
de kwaliteit van de omgeving.
Conclusie:
Geen van de gronden van het bezwaarschrift treffen doel.
Wij verzoeken de Commissie Bezwaarschriften om te adviseren tot het in stand laten
van het besluit van 20 juni 2016.
Wij gaan ervan uit dat wij u hiermee voldoende hebben ingelicht.
Nadere informatie
Voor meer informatie over deze brief kunt u contact opnemen met de heer T. Buirma,
telefoonnummer 06 25707724 (email t.buirma@zoetermeer.n1). Wilt u hierbij het
kenmerk, BZ-2016-00028 vermelden?
Namens burgemeester en wethouders van Zoetermeer,
de teammanager vergunningverlening van de afdeling VVH,

mr. A.J. Baklier

