
From: Berghuis A.O.  

Sent: Thursday, July 07, 2016 2:20 PM 

To: 'Raymond Timmermans'  
Cc: Janse R.  

Subject: RE: 2 kernbezwaren tegen Dogsurvival-vergunning 

  
Geachte heer Timmermans, 
  
In antwoord op uw vragen bericht ik u het volgende. Het is helaas niet mogelijk om de gevraagde 
wijzigingen aan te brengen op de verleende vergunning ten aanzien van de route en het kamperen op 
het evenemententerrein. De vergunning is verleend en uw standpunten deel ik niet. 
  
Ten aanzien van de route merk ik op dat een deel van de route inderdaad door het gebied met de 
bestemming Natuur gaat. Het gaat echter om een kortdurend evenement van 1 dag. Voor wat betreft 
het gedeelte van het parcours van het evenement dat door het gebied met de bestemming Natuur 
loopt, wordt uitsluitend gebruik gemaakt van het mountainbikeparcours. De route gaat dus over 
bestaande paden, de honden lopen niet los en het evenement vindt buiten het broedseizoen plaats. 
Daarnaast heeft een dergelijk evenement niet eerder op deze locatie plaatsgevonden. 
  
Ten aanzien van de overnachting op het evenemententerrein  merk ik op dat het gaat om 1 
overnachting in het kader van het evenement omdat veel deelnemers van ver komen. Hiervoor 
hebben wij mede ontheffing verleend ingevolge artikel 4:18 lid 3 van Algemene plaatselijke 
verordening van Zoetermeer (APV) van het verbod  tot het plaatsen van kampeermiddelen voor 
overnachtingen van zaterdag 20 augustus 2016 op zondag 21 augustus 2016. Het kamperen is 
kortdurend en hiervoor is toestemming verleend. Daarom is het kamperen niet in strijd met het 
geldende bestemmingsplan.  
  
Vanaf morgen ben ik tot 1 augustus 2016 niet bereikbaar in verband met vakantie. Voor vragen kunt u 
contact opnemen met de heer R. Janse. 
  
Met vriendelijke groet, 
  

  
mr. A.O. (Alje) Berghuis 
Juridisch adviseur, VVH (Veiligheid, Vergunningen en Handhaving) 
  
Gemeente Zoetermeer 
Bezoekadres: Markt 10, 2711 CZ Zoetermeer 
Postadres: Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer 
E-mail: A.O.Berghuis@zoetermeer.nl 
Telefoonnummers: 14 079, directe nummer 079 346 81 59 
Aanwezig: ma.di.wo.do.vr. 8.45 - 17.15 uur (op de vrijdagen in de oneven weken ben ik niet aanwezig) 
  

 
  
Van: Raymond Timmermans [mailto:raytim@xs4all.nl]  

Verzonden: woensdag 6 juli 2016 19:10 

Aan: Berghuis A.O. 
CC: Janse R. 

Onderwerp: 2 kernbezwaren tegen Dogsurvival-vergunning 
Urgentie: Hoog 
  

Geachte heer mr. Alje Berghuis (heer Roger Janse) 
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Op 21 juni hebben we van u een kopie gekregen van de vergunning voor een Dogsurvival & 

Mudrace op zondag 21 augustus 2016 in het Buytenpark. 

Omdat dit stuk spreekt van een vergunning conform het door u aangeleverde draaiboek en 

plattegrond hebben we daarvoor contact opgenomen met de organisator Thom Visser. 

Van hem hebben we het nodige materiaal gekregen. 

Waarbij snel duidelijk is geworden dat het hier opnieuw gaat om een evenement door een 

Natuur-bestemd deel van het Buytenpark waar dat op grond van het bestemmingsplan-

Buytenpark (2012) niet is toegestaan. 

  

 

  

Op de door de organisator aangegeven routes gaat het dan om punt I tot laten we zeggen punt 

N. 

Dat deel van het 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). Omdat het hier gaat 

om een evenement voor vele honderden mensen, volgens de organisator zelf, is sprake van 

intensieve recreatie..Daarvoor zijn andere delen van het Buytenpark beschikbaar zoals het 

deel dat loopt van A tot I en vanaf N tot O. 

Namens de Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark heb ik dat ook de organisator meegedeeld. 

Ook heb ik hem geschreven dat we graag overleg willen, mede over de kampeerplannen. 

Daarna heb ik niets meer van hem gehoord. 

Omdat een overtreding van de bestemmingsplanregels ook het geval was bij de 

oorspronkelijke vergunning voor de Total Exercise Obstacle Run op 2 juli heb ik een en ander 

ook laten weten aan aan de daarbij betrokken ambtenaar Roger Janse. 

Ook daarop heb ik tot nog toe niets gehoord. 

Dit alles in aanmerking nemend gaat het nu om spijkers met koppen. 

  

Naar ons oordeel kan de vergunning niet worden gehandhaafd. 

We hebben twee kernbezwaren allebei op grond van het geldende bestemmingsplan: 

a.    de route mag niet door het Natuur-bestemde deel gaan van het 
Buytenpark; 

b.    kamperen op het evenemententerrein is niet toegestaan. 

  

We hopen dat op beide punten wijzigingen mogelijk zijn. 

Zo niet dan rest ons niets anders dan een formele juridische procedure? 

Willen we graag voorkomen.  

Maar dan is haast geboden 

  

Kan ik met u afspreken dat we uiterlijk op 15 juli 2016 hierover wat van u horen. 

  

met vriendelijke groet,  

namens het Kwaliteitsteam Buytenpark 

Raymond Timmermans 

  

  

  

 


