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        Zoetermeer, zondag 26 juni 2016.  
 
Geacht college, 
Hierbij maken wij ernstig bezwaar tegen de gang van zaken, onder uw verantwoordelijkheid, bij het 
verlenen van vergunningen voor activiteiten in het Buytenpark. 
Stelselmatig geeft de gemeente er daarbij blijk van, onder meer geen acht te slaan op het Bestem-
mingsplan Buytenpark (2012) dat in regel 6.1.1 bepaalt dat de voor natuur aangegeven gronden in 
het Buytenpark zijn bestemd voor behoud, herstel en ontwikkeling van natuurwaarden, ecolo-
gische waarden en landschappelijke waarden en voorts onder meer voor langzaam-verkeersrou-
tes en extensieve recreatie - heel iets anders dan recreatie in het algemeen, want die is alleen toe-
gestaan in gebieden met de bestemming Groen of Sport. 
 
Nog zeer recent bent u over het lichtvaardig verlenen van een vergunning betreffende het Buyten-
park, met name waar het deze bestemmingsplanregel betreft, gekapitteld door de Zoetermeerse 
Commissie Bezwaarschriften. 
Dan begrijpen wij absoluut niet, hoe het mogelijk is dat u afgelopen donderdag 23 juni de vergun-
ning heeft kunnen doen publiceren (uw kenmerk APV-EVM2016004) voor een zogenoemde Total 
Exercise Obstacle Run op zaterdag 2 juli, nota bene komende zaterdag dus al, deels door het Na-
tuur-bestemde deel van het Buytenpark en in het broedseizoen, dus ook nog eens in strijd met de 
Gemeentelijke gedragscode in het kader van de flora en faunawet. 
 
Daarvoor geeft de gemeente dan zomaar toestemming, zonder ook maar enige vorm van rugge-
spraak met ons. Het moet u toch bekend zijn dat wij statutair de koepelorganisatie zijn voor het be-
vorderen van de ruimtelijke, landschappelijke en ecologische kwaliteiten die bepalend zijn voor de 
identiteit van het Buytenpark in Zoetermeer en het verantwoord duurzaam behoud en beheer van 
het hierbij betrokken gebied. Uw handelwijze is volstrekt in tegenspraak met de nagestreefde 
transparantie en de afspraken die gemaakt zijn rond samenspraak.  
 
Het is daarenboven ronduit storend, om niet te zeggen belachelijk, dat een delegatie van de Stich-
ting Kwaliteitsteam Buytenpark afgelopen dinsdag 21 juni nog een constructief gesprek heeft ge-
had met de voor Buytenpark-zaken coördinerende projectmanager de heer S. Duijts - dit mede in 
verband met spoedvragen aan u over Buytenpark-zaken zoals verwoord in onze brief KB16-007 

 Gemeente Zoetermeer 
College van B&W  
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Verzonden per mail vanwege spoedeisend ka-
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Uw brief dd  
Kenmerk KB16-008-VergunningenBuytenpark.docx 
Onderwerp bezwaar tegen gang van zaken vergunningen Buytenpark 
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