
Pleidooi op de zitting van de Raad van State ivm het verzoek tot een voorlopige voorziening (5-

minutentekst). Namens het Kwaliteitsteam Buytenpark en anderen (de Vogelwerkgroep 

Zoetermeer, de Algemene Vereniging voor Natuurbescherming, plus de Zoetermeerders Henk 

Tielemans en mezelf, Raymond Timmermans). 

 

Geachte voorzitter, 

Wat wij u vragen is, kort samengevat, ervoor te zorgen dat in elk geval tót áán 

de afhandeling van ons beroep tegen het onderhavige coördinatiebesluit, in 

het Zoetermeerse Buytenpark niet gewerkt kan worden aan, of voor, 

verlenging van de derde baan van SnowWorld. 

We vragen u dit, omdat de gemeente en de onderneming SnowWorld 

kennelijk niet willen voldoen aan onze schriftelijke verzoeken aan hen, om te 

wachten op uw oordeel.  

Integendeel: uit het vorige week ontvangen verweerschrift van de gemeente 

Zoetermeer blijkt, dat SnowWorld alvast een werkterreinvergunning heeft 

aangevraagd.  

Het risico van nu géén formele pauze in te lassen is dus groot. Dat hebben we 

twee jaar geleden ervaren in onze procedure tegen het nu geldende 

Bestemmingsplan Buytenpark. Toen ging ons bezwaar vooral over 112 

siertuinen in de Zuidwesthoek van het Buytenpark. Een gebiedje waar onder 

meer al ruim 10 jaar vrijwel aaneengesloten de bruine kiekendief huisde, een 

beschermde diersoort. Omdat toen de voorbereidende werkzaamheden 

gewoon konden doorgaan tijdens de wachttijd op het oordeel van de Raad van 

State, is in de kortste keren die bruine kiekendief verjaagd. Ook is toen het 

leefgebied verstoord van andere weidevogels en van steenuilen, kerkuilen, 

torenvalken, en zo meer. U kunt dit nalezen in het rapport dat indertijd in 

opdracht van de Raad van State is opgesteld door de StAB.   

Daarin is sprake van het op voorhand verstoren van vogels waardoor 

natuurwaarden verloren zijn gegaan. En dus verviel volgens de StAB de basis 

van ons pleidooi ter bescherming van de natuur, met als verschrikkelijke 

slotzin: Aangenomen mag worden dat wanneer de gemeente de 

grondwerkzaamheden niet had verricht, er nog wel sprake zou zijn van 

natuurwaarden in het gebied.   

Het zal toch niet zo zijn dat ons dit nu weer kan overkomen? 

Zeker weten! Afgelopen donderdag, 17 december, heeft de gemeente officieel 

de mogelijkheid geopend om de aanvraag voor de werkterreinvergunning waar 

ik het over had, in te zien. En wat blijkt dan? Om niet in strijd te komen met de 



gemeentelijke Gedragscode flora en fauna, geënt op de Flora- en faunawet, 

bevat dit stuk de simpele aanbeveling, er eerst voor te zorgen dat er binnen 

het gebied gewoonweg geen vogels meer zijn om te broeden en geen prooi 

om het broedsel te voeden. . 

Het staat er echt letterlijk. Ik citeer diverse plaatsen uit de aanvraagtekst: 

- Tijdens veldbezoek op 27 november 2015 zijn de volgende vogelsoorten 

gehoord of gezien: buizerd, ekster, fazant, groene specht, grote bonte 

specht, halsbandparkiet, heggenmus, houtduif, kauw, keep, kokmeeuw, 

koolmees, merel, ransuil, roodborst, sperwer, spreeuw, torenvalk, 

Turkse tortel, vink, zwarte kraai. Dit betreft zowel standvogels als 

wintergasten. 

- Alle vogels zijn als broedvogel streng beschermd. Verder zijn van 
sommige vogels de nesten jaarrond beschermd.  

- Broedvogels zijn vooral struik- en boombewonende soorten. 

- Er zullen bij de werkzaamheden geen algemene verbodsbepalingen van 

de flora en faunawet worden overtreden, als de struiken buiten het 

broedseizoen (15 maart tot 15 juli) worden verwijderd. 

- In de te verwijderen struiken nestelen in het voorjaar vogels. Het 
struweel (circa 800 m²) moet daarom buiten het broedseizoen worden 
weggehaald. 

- Verder wordt aanbevolen voorafgaand aan het grondverzet takken, 

stenen, boomstammen en dergelijke te keren en aangetroffen padden, 

kikkers, muizen te verzamelen en in de omgeving uit te zetten. 

- Bij het grondverzet voor het bouwrijp maken van de locatie en de aanleg 

van de bouwweg worden voor zover waarneembaar alleen tabel 1 

beschermende planten of diersoorten verstoord of gedood. Dit betreft 

dus bijvoorbeeld de bruine kikker, de gewone pad, de grote kaardebol, 

de veldmuis. 

EINDE VAN DEZE AFSCHRIKWEKKENDE CITATEN. 

Die nog eens heel duidelijk maken: Werkzaamheden in dit gebied, dat nu nog 

de bestemming Natuur heeft kunnen, zoals in ons beroepschrift aangegeven, 

ernstige schade aanrichten aan het leefdomein van heel veel dieren. En te 

vrezen valt dus opnieuw dat die schade onomkeerbaar is. Vandaar ons 

verzoek.  

Een dag na de donkerste dag van het jaar hopen we op een lichtpuntje. Ik 

dank u wel.  


