
From: Raymond Timmermans  

Sent: Tuesday, June 28, 2016 3:22 PM 

To: Dog Survival  
Subject: Re: verzoek om draaiboek en plattegrond / en de Mudrace? /// beoogde route deels formeel 

ongeoorloofd 

  

Geachte heer Thom Visser, 

  

Dank voor de toezending van een en ander. 

  

Wat ons om te beginnen leidt tot de vraag: waarom heeft u niet eerder hierover contact 

gezocht met ons? Wij zijn toch naar we aannemen algemeen bekend als de 

belangenbehartiger van alles wat met het Buytenpark te maken heeft. 

  

Als u eerder contact had gezocht hadden we kunnen zeggen dat de tekening op pagina 7 

van uw Verkeer-/Parkeerplan DogSurvival Zoetermeer 2016, ons op 21 juni 2016 

toegestuurd door de gemeenteambtenaar mr. Alje Berguis,  op grote bezwaren stuit. Als 

dit inderdaad de route is die u voor dit evenement wilt volgen,  
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- wat we ons eigenlijk niet goed kunnen voorstellen, dus wellicht is sprake van een 

misverstand - willen we u erop wijzen dat dit volgens de op dit moment geldende 

planologische regels vanaf punt I tot laten we zeggen punt N niet geoorloofd is.  

Dat deel van het door u beoogde traject ligt namelijk in het deel van het Buytenpark dat 

nadrukkelijk een Natuurbestemming heeft (op de bestemmingsplankaart grijsgroen 

gekleurd). 

Daarvoor geldt bestemmingsplan-regel 6.1.1. Daarin staat precies waar dit deel van het 

Buytenpark wél voor bedoeld is en waarvoor niét. Wél voor behoud, herstel en 

ontwikkeling van natuurwaarden. En wél voor extensieve recreatie (=vormen van 

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

bepaalde aspecten daarvan beleeft, waaronder wandelen, fietsen en kanoën en waarbij 

relatief weinig mensen gedurende een beperkte tijdsduur aanwezig zijn per oppervlakte-

eenheid). Niét voor intensieve recreatie (= vormen van recreatie al dan niet in de open 

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

dezelfde plek deelnemen). Daarvoor zijn andere delen van het Buytenpark beschikbaar 

zoals het deel dat bij u loopt van A tot I en vanaf N tot O. 

We hebben juist afgelopen weekend het college van B&W van Zoetermeer nog eens erop 

gewezen dat stelselmatig met deze regel de hand wordt gelicht en dat we dit niet 

acceptabel vinden. In die brief, waarvan ik een afschrift hierbij meestuur, noemen we 

ook uw evenement. 

 Ook over het kampeerveld dat u wilt inrichten op het evenemententerrein van het 

Buytenpark zouden we graag tevoren met u in gesprek zijn. Over van alles maar 

bijvoorbeeld ook over het aanlijngebod in dit deel van het Buytenpark. 

  

Het lijkt ons verstandig met een en ander rekening te houden. 

Hoor graag nader van u. 

 Met vriendelijke groet 

Raymond Timmermans 

(tweede secretaris Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark)  

  

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



  
  
  

From: Dog Survival  
Sent: Tuesday, June 21, 2016 7:05 PM 
To: Raymond Timmermans  

Subject: Re: verzoek om draaiboek en plattegrond / en de Mudrace? 

  
Geachte Raymond Timmermans, 
  
We bieden de Dogsurvival aan als canicross en mudrun. Dit om een breder publiek aan te 
trekken! Het blijft verder het zelfde als de Dogsurvival. 
  
Met vriendelijke groeten  
Thom Visser 
 
Verstuurd vanaf mijn iPhone 
 
Op 21 jun. 2016 om 17:21 heeft Raymond Timmermans <raytim@xs4all.nl> het volgende 
geschreven: 

Geachte heer Thom Visser,  
  
Dank 
  
We zullen het eerst eens goed lezen.  
Maar meteen een vraag vooraf: Kan het zijn dat er niets bijzit van de Mudrace? 
Of komt er geen Mudrace?? 
  
Met vriendelijke groet, 
Raymond Timmermans 
  
  
  
ps: Dit bericht is gemaakt met een spraakherkenningsprogramma. Excuses voor de 
mogelijk nog resterende fouten. rt 
  

From: Dog Survival  
Sent: Tuesday, June 21, 2016 2:43 PM 

To: Raymond Timmermans  
Subject: Re: verzoek om draaiboek en plattegrond 

  
Geachte Raymond Timmermans,  
  
Hierbij het draaiboek en het gebied waar het parcours word uitgezet. 
  
Mochten er nog vragen zijn, hoor ik deze graag! 
  
Met vriendelijke groeten, 
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Thom Visser 
  
  
Op 21 juni 2016 12:49 schreef Raymond Timmermans <raytim@xs4all.nl>: 
Geachte heer Thom Visser 

 (mede-organisator Dogsurvival & Mudrace Buytenpark 2016), 

  

Vanochtend hebben wij een kopie gekregen van de nog niet gedateerde aan u geadresseerde 

vergunning voor de Dogsurvival & Mudrace die u op zondag 21 augustus 2016 in het 

Buytenpark wilt organiseren. 

De vergunning spreekt van een vergunning conform het door u aangeleverde draaiboek 

en plattegrond. 

Om de vergunning te kunnen beoordelen zouden wij graag een digitale kopie hebben van dat 

draaiboek en die plattegrond. Wilt u zo goed zijn die te mailen? 

  

Met vriendelijke groet, 

Raymond Timmermans 

(tweede secretaris Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark) 

  

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