Snowworld in ontwerpfase voor verbouwing [update]
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De horizon rond Snowworld wordt verbouwd (Foto:
Ed Stevenhagen)
ZOETERMEER - Rond Snowworld worden de
eerste voorbereidingen getroffen om de baan te
verlengen. De Raad moet nog beslissen over de
verlenging en mag wat randvoorwaarden geven op
ontwerpplannen.
Het verleden wijst uit dat de inbreng van de Raad
beperkt is. De burger mag zijn mening geven.
Samenspraak heet dat tegenwoordig. Maar het draaiboek ligt vast. Snowworld heeft
haast want eind van dit jaar mag de verboden milieuschadelijke koeling niet meer
worden bijgevuld. De koeling was al vele jaren in Europa verboden omdat de
gebruikte gassen de ozonlaag aantasten. Door tot op het laatste moment te wachten
met de vervanging van de koeling wordt zo het tegenhouden van een verbouwing
van Snowworld door de Raad onmogelijk gemaakt.
Noot van de redactie, d.d. 10-07-2014
De redactie heeft Snowworld geconfronteerd met bovenstaand meeschrijfartikel.
Snowworld geeft aan: "Er wordt een suggestie gewekt die niet juist is. Wij zijn
inmiddels acht jaar bezig om de verlenging voor elkaar te krijgen. Vooralsnog zijn
alleen tekeningen gemaakt en met betrekking tot de koeling is inderdaad de
Europese regelgeving zo, dat na 1 januari 2015 de koeling niet bijgevuld mag
worden. Tot lengte van jaren mag vervolgens de koeling wel gebruikt worden. Stel
dat de koeling vervangen moet worden, moet we een alternatief bedenken, maar in
principe is de planning de koeling gelijk met de bouw van de derde baan te
vervangen. Dit is het meest efficiënt."
Dit artikel is voor het laatst aangepast op: 10 juli 2014

Drumdevil
| 4 dagen geleden |
Als ze dat lelijke bouwwerk nou eens groen verven... Ziet er wat beter uit in die
omgeving.

Rob1980
| 6 dagen geleden |
Geweldig ! ..nog hoger , nog lelijker , nog mooier ..helemaal te gek zo midden in de
polder / natuurgebied ...nee lekker doen hoor ..alles kan hier in zoeterminder, het
word steeds mooier hier !

