Inspraakreactie
en daarmee
voorlopige zienswijze
van het
Kwaliteitsteam Buytenpark

Afkeuring van
voorontwerp
bestemmingsplan
Buytenpark

Kwaliteitsteam Buytenpark
Het Kwaliteitsteam Buytenpark,
de afzonderlijke leden van dit team, alsmede de door hen mede vertegenwoordigde
Vogelwerkgroep (VWZ), de Algemene Vereniging voor Natuurbescherming (AVN), de
IVN Vereniging voor natuur- en milieueducatie en de Stichting Bomen Over Leven,
keuren het Voorontwerp Bestemmingsplan Buytenpark af; (stuk nr. 100158 en
alle daarbij horende bijlagen, door de gemeente Zoetermeer ter inzage gelegd van
vrijdag 11 februari tot en met donderdag 24 maart 2011).
Dit vooral:
I op grond van grote bezwaren tegen verdere ontwikkelingen op basis van dit plan,
omdat die
a. in strijd zijn met eerder door de gemeente Zoetermeer bepaald beleid voor de
ruimtelijke ordening in algemene zin en;
b. niet zijn gebaseerd op tevoren specifiek voor het Buytenpark democratisch
vastgelegd bestaand beleid en op bestuurlijke afspraken over de uitwerking
daarvan;
c. niet stroken met het provinciale - en rijksbeleid wat deze regio betreft;
d. noch voorzien in afdoende inspraakmogelijkheden voor de bevolking.
en
II zullen leiden tot:
1. een ernstige verdichting van het Buytenpark en daarmee tot;
2. een directe bedreiging van de flora en fauna zoals die hier voor een binnen
Europa unieke wijze gedijen;
3. een ernstige verstoring van het beeld en;
4. een ingrijpende wijziging van de beleving van rust, natuur en ruimte binnen dit
gebied.
Die in het voorontwerp bestemmingsplan Buytenpark besloten verdichting,
bedreiging van de flora en fauna, verstoring van het beeld en wijziging van de
beleving, zijn in het bijzonder het gevolg van de plannen voor:
5. verdubbeling van het overdekte skicomplex van SnowWorld in het Buytenpark,
6. hierbij te voorzien in een vierde skibaan met een hoogte van meer dan 60
meter,
7. de aanleg van een nieuw volktuinencomplex en
8. de padenstructuur.
Ongewenste verdichting heeft verder plaats aan de oostkant van het park door
onder meer:
9. uitbreiding van de begraafplaats en
10. verplaatsing van ‘sport’-verenigingen.
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In gewoon, voor iedereen verstaanbaar Nederlands komt het erop neer dat de
gemeente Zoetermeer met dit voorontwerp bestemmingsplan een invulling van het
Buytenpark nastreeft waarop de kenmerken gelden van
- teveel
- te groot.
- te hoog en
- te dominant
Deze inspraakreactie gaat op al deze beleidsthema's (hoofdstuk 1) en
deelonderwerpen (hoofdstuk 2) afzonderlijk en zo kort mogelijk in. Wij hopen dat
deze voorlopige visie zalleiden tot bijstelling van het plan.
Is getekend

intried van Meerendonk
(mede namens de Vogelwerkgroep Zoetermeer- voorzitter)

Hannekè Hoogvliet
(mede namens de Vogelwerkgroep Zoetermeer- secretaris)
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HOOFDSTUK I:
DE BELEIDSTHEMA'S BESCHOUWD
Om te beginnen geldt, algemeen beschouwd, dat ruimtelijke ordening vooral
neerkomt op een zo goed mogelijke verdeling van ruimte voor verschillende functies.
Dat is per definitie een zaak van keuzes maken. Hoe die keuzes in Zoetermeer
moeten worden gemaakt dient tevoren te worden vastgelegd in beleidsstukken. Het
is de bedoeling dat de uitwerking van die beleidsstukken onder meer resulteert in
bestemmingsplannen. Met die bestemmingsplannen moet de gemeente vastleggen
wat precies binnen de tevoren bepaalde ruimten kan gebeuren op basis van het
eerder bepaalde beleid.
Met het Voorontwerp Bestemmingsplan Buytenpark lijkt de gemeente van die weg af
te wijken. Er is tevoren bepaald beleid hoe de keuzes voor het Buytenpark te maken
en toch ligt er nu een voorontwerp bestemmingsplan dat daarmee moeilijk valt te
rijmen. En wel omdat dit voorontwerp om te beginnen in strijd is met eerder door de
gemeente Zoetermeer bepaald beleid voor de ruimtelijke ordening in algemene zin.
Feitelijk onderkent de gemeente dat ook zelf, want in de toelichting op het
voorontwerp bestemmingsplan staat al op pagina 7: De directe aanleiding (…) is een
aantal ontwikkelingen die op grond van de huidige planologische juridische regeling
niet mogelijk zijn.
Met andere woorden: niet het tevoren geformuleerde ruimtelijke inzicht is leidend
geweest, maar de van diverse zijden aangebrachte ideeën ter invulling van de
ruimte. En dat leidt, zoals we nog wel meer kunnen opmerken, tot
gelegenheidsargumentatie.
18 beleidsstukken!
In de toelichting op het Voorontwerp Bestemmingsplan Buytenpark staan 18
gemeentelijke beleidsstukken genoemd die wat dit betreft van belang zijn. Neem
bijvoorbeeld:
•

Het gemeentelijke Stadsnatuurplan 1999, omdat daarin het zogeheten
begrazingsgebied van het Buytenpark tot ‘Natuurstergebied’ is verklaard. Er is
in dit plan sprake van duidelijke grenzen van dit gebied. Niettemin is in het nu
voorliggende voorontwerp bestemmingsplan een inperking van dit gebied. Het
begrazingsgebied is het meest karakteristieke deel van het Buytenpark. Dit
deel van het Buytenpark is een cultureel erfgoed geworden dat enerzijds
getuigt van een tijd waarin de menselijke wegwerpcultuur gold en anderzijds
laat zien hoe dit zich ten goede kan keren door de natuur de kans te geven
zich zelfstandig opnieuw te ontwikkelen. In Nederland is dat maar op een
enkele andere locatie geprobeerd. De bekendste tot nog toe is de
Volgermeerpolder in Amsterdam
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•

Het door de gemeenteraad van Zoetermeer op 1 juni 2004 vastgestelde
raadsbesluit Hoogbouwvisie 2004, waarin letterlijk is vastgelegd dat a) op
locaties bij de stadsentrees Amerikaweg en Zwaardslootseweg – het
Buytenpark ligt tussen beide entrees ingeklemd - hoogbouw te dominant wordt
geacht, b) dat vanuit het noordwesten de skyline van Zoetermeer nadrukkelijk
aanwezig is en c) vanuit de Meerpolder vrijwel onbelemmerd zicht op de stad
mogelijk is.

In dit overzicht missen we overigens:
•

Het collegeprogramma 2010-2014 dat zich uitspreekt voor behoud van
parken.
In dit programma staat onder meer het volgende pleidooi voor Zoetermeer als
duurzame stad:
Een toekomstgericht Zoetermeer is een duurzame en groene stad. Waar
mensen de gedachte willen omarmen dat we de aarde niet gekregen hebben
van onze ouders maar in bruikleen van onze kinderen. Zoetermeer wil één van
de voorbeeldsteden in Nederland zijn als het gaat om een duurzame stad;
maar wel met een realistische aanpak. Onder meer door het toevoegen van
duurzame kwaliteit aan onze eigen gemeente.

Voor het Buytenpark zijn verder in het collegeprogramma onder meer nog relevant:
Op pagina 3.
a) Over de leefbaarheid: Een toekomstgericht Zoetermeer is een stad met (…)
behoud van parken, bomen en groenstroken. (…) De komende jaren staat
verbetering van de biodiversiteit (flora en fauna) (…) centraal. Het behouden
en zo mogelijk uitbreiden van groenkwaliteit in en om de stad draagt daar (…)
in belangrijke mate aan bij.
b) Over de vrijetijdsbesteding (in Zoetermeer heet dat leisure): Het Van
Tuyllsportpark zal in relatie tot een deel van Bleizo verder ingevuld worden tot
een aansprekend, groen en open sport- en leisurepark.
In het collegeprogramma is het Buytenpark niet genoemd als sport- en leisurepark.
Het Van Tuyllsportpark wel. Daarom willen wij in dit verband hardop de vraag stellen
of het verstandig is SnowWorld zich verder te laten ontwikkelen in het Buytenpark of
dat het misschien veel beter is een nieuwe locatie voor SnowWorld te vinden in het
Van Tuyllsportpark. Als Zoetermeer zich meer en meer als vrije-tijds-stad zou willen
afficheren, is het immers aan te bevelen grote basis-sportvoorzieningen niet te ver
van elkaar af te plaatsen. De atletiekbaan, het zwembad, Dutch Water Dreams,
Silverdome liggen nu wel in elkaars nabijheid. Waarom SnowWorld daar niet in de
buurt geplaatst? Een koppeling van SnowWorld aan Silverdome zou dan voor de
hand liggen, omdat op die manier te voorzien is in een groot wintersportparadijs.
Zelfs het Kwadrant zou daarvoor als locatie te gebruiken zijn. In deze notitie werken
we dat verderop nog uit
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Negeren eerder beleid
Het nu voorliggende voorontwerp geeft geenszins blijk van ruimtelijke ordening op
basis van deze eerder geformuleerde en vastgestelde gemeentelijke beleidsregels.
Bovendien negeert het voorontwerp het tevoren specifiek voor het Buytenpark
democratisch vastgelegd beleid en de bestuurlijke afspraken over de uitwerking
daarvan.
Incomplete documentatie
Wat het Buytenpark nu al is – dus laten we zeggen de ‘nul’-meting - staat in door het
gemeentebestuur vastgestelde stukken tamelijk nauwkeurig beschreven. Onder meer
in eerdere bestemmingsplannen.
Maar het belangrijkste stuk in dezen is naar ons oordeel de Visie Buytenpark. Het is
van belang hierbij iets langer stil te staan omdat vreemd genoeg bij de honderden
pagina's bijlagen bij het Voorontwerp Bestemmingsplan Buytenpark de Visie
Buytenpark ontbreekt en er in de stukken zelf maar een paar pagina’s aan zijn
gewijd.
In deze inspraakreactie hebben we daarom hierna opgenomen wat ten onrechte niet
in het voorontwerp bestemmingsplan Buytenpark is te lezen. Het hele
beleidsdocument is te raadplegen op de gemeentelijke website en wel via
http://www.zoetermeer.nl/index.php?mediumid=7&pagid=308&stukid=3309
na de aankondiging: “Het college van burgemeester en wethouders heeft een
strategische visie op het Buytenpark ontwikkeld. Dit park had al meerdere
aantrekkelijke voorzieningen, maar deze hebben onderling nog onvoldoende
samenhang. De nieuwe visie moet deze samenhang garanderen. Daarnaast wordt
de kwaliteit van het park verhoogd. Op 28 juni 2010 heeft de gemeenteraad de Visie
Buytenpark vastgesteld. Op dit moment wordt gewerkt aan een
uitvoeringsprogramma voor het Buytenpark”.
Dit stuk bestaat uit twee delen, de Visie zelf en een soort toelichting, de
‘Achtergrond’. Wij citeren uit dit stuk (alle onderstrepingen zijn van het Kwaliteitsteam
Buytenpark):
Paragraaf 3.1 pagina 15
“Het Buytenpark wordt goed bezocht, vooral vanwege het ongerepte, natuurlijke
karakter. Een belangrijke natuurwaarde die het park vertegenwoordigt, is de
betekenis voor de vogeltrek. Ook voor broedvogels, insecten (vleermuizen),
grondgebonden zoogdieren en paddenstoelen heeft dit park een grote waarde. Het
begrazingsgebied is daarom aangewezen als natuurstergebied. Ook het ongebruikte
deel van de puinstort, het westelijke weidegebied, heeft hoge natuurwaarden. Hier
broeden veel weidevogels, maar bijvoorbeeld ook de Bruine Kiekendief. Langs de
Voorweg zijn o.a. steenuilen, kerkuilen en torenvalken te vinden”.
Paragraaf 3.2, pagina 15
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Even verderop stelt de Visie dat “het zicht op het agrarisch landschap aan de
westzijde van het park een belangrijke kwaliteit is van het park. Maar dat verbetering
van de relatie van het park met de omliggende gebieden nodig is om de
Groenblauwe slinger te laten functioneren en om de wijk Buytenwegh beter op het
park aan te sluiten. De Visie pleit voor een goede inrichting van de randen van het
park om versnippering van de grondgebieden te beperken”.
Paragraaf 4.1, pagina 18
“Het Buytenpark is een avontuurlijk park met een ruig en open karakter. (…) In het
begrazingsgebied kan je struinen in een ruig, duinachtig landschap.(…) Het park
biedt als het ware voor elk wat wils. (…) Als alle functies bijdragen aan het
avontuurlijke, ruige en open karakter, ontstaat een samenhangend park dat uniek is
in Zoetermeer en de regio.
Paragraaf 6.2, pagina 38
In het Achtergronddeel van de Visie staat ook nog dat “het heuvellandschap
grotendeels bedekt is met een ruige vegetatie en wordt beheerd door begrazing met
koeien, paarden en schapen. De heuvels bieden ruimte aan diverse vormen van
extensieve recreatie. Vanaf de heuvels heeft men fraai uitzicht over het omliggende
landschap. Niet voor niets is op de meest noordelijke top een panoramabord
geplaatst en bevindt zich hier een vogeltelpost”.
Paragraaf 6.2, pagina 40
“Het gehele noordelijke, begraasde deel van het park, is aangewezen als
natuurstergebied. Bebouwing is, volgens het Stadsnatuurplan, in de
natuurstergebieden niet toegestaan. Het gewenste natuurtype in het heuvelland van
het Buytenpark is ruigtestruweel”.
Paragraaf 6.2, pagina 42
“Door de permanente aanwezigheid van dit natuurtype en door de schaal waarop het
hier aanwezig is levert dit gebied een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit van
Zoetermeer en op een hoger schaalniveau aan die van de regio. Niet voor niets
wordt aan de natuur van het Buytenpark regionale betekenis toegekend
(Stadsnatuurplan, 1999) en is dit park deels onderdeel van de Groenblauwe Slinger.
Vogelsoorten waarvoor dit gebied een belangrijke broedbiotoop is zijn: bosrietzanger,
kleine karekiet, fazant en grasmus. De volgende soorten van de rode lijst broeden in
het gebied: kneu, koekoek, ransuil, groene specht, nachtegaal, ringmus, tureluur,
visdief en zomertaling (bron: broedvogelinventarisatie “Buytenpark 2005”,
vogelwerkgroep Zoetermeer). Door de in de winter overstaande ruige begroeiing
komt het zwartsprietdikkopje nergens anders in Zoetermeer in zulke dichtheden voor
als juist in dit gebied. Er is hier dan ook sprake van een brongebied. De aantallen
van de vijf (spits)muissoorten die in het gebied zijn aangetroffen duiden op een
uitstekende leefomgeving voor deze dieren en voor hun muizen etende predatoren
als wezel en hermelijn, ransuil, torenvalk enz. In het water dat de heuvels omzoomt
zijn de volgende bedreigde en/of beschermde vissoorten aangetroffen: bittervoorn,
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kleine modderkruiper, riviergrondel en vetje (bron: Natuurmonitoring Buytenpark,
2005, Stichting Ecologisch Advies).
Uit recent trekvogelonderzoek is gebleken dat vogels die op trek langs de kust
bewust de route om de verstedelijkte Haagse regio over het Buytenpark kiezen, daar
vaak een tussenstop maken om op krachten te komen om daarna hun reis naar het
zuiden te vervolgen. In die zin heeft het park ook een nationale functie”.
Conclusie Visie Buytenpark
Al deze constateringen en overwegingen leiden in de Visie Buytenpark tot de
conclusie:
Pagina 22 en volgende
“Om een park met zo’n grote diversiteit aan functies goed te laten functioneren is een
heldere zonering nodig. De zonering verdeelt het park in grote lijnen in gebieden van
gelijk karakter. Zo kunnen conflicterende functies gescheiden worden en
vergelijkbare functies geconcentreerd. De zonering geeft aan hoe de verschillende
delen van het park zich kunnen ontwikkelen”.
Zonering
Voor het Buytenpark is in de Visie Buytenpark gekozen voor een zonering die ook is
terug te vinden op pagina 34 van de toelichting op het Voorontwerp
Bestemmingsplan Buytenpark:
“1. Begraafplaats; Begraafplaats Hoflaan is de belangrijkste begraafplaats van
Zoetermeer. Voor de periode tot 2050 is een uitbreiding nodig van 1 á 1,3 hectare.
De uitdaging is om dit vorm te geven met de kwaliteit van de oude begraafplaats
en het karakter van het Buytenpark. (…)
2. Sport en leisure; Hier is ruimte voor actieve sport en leisure. Aandachtspunt in
deze zone zijn doorgaande routes voor recreanten en de bijdrage aan het karakter
van het park. Op de mountainbikeheuvel wordt onderzocht hoe de natuurwaarden
kunnen worden versterkt vergelijkbaar met het begrazingsgebied. (…)
3. Wijkpark; Dit is het directe uitloopgebied voor Buytenwegh. Hier zijn geen andere
functies voorzien. De staat van de beplanting en de verbindingen met het
begrazingsgebied zijn wel aandachtspunten.
4. Begrazingsgebied; hier ligt de nadruk op avontuurlijke natuurbeleving en uitzicht
op de omliggende polders. De mogelijkheid tot struinen is randvoorwaarde voor de
natuur, terwijl de grote grazers een gegeven zijn voor de recreanten. Ter plekke
botsen het leisurebeleid en het topsportbeleid enigszins met het stadsnatuurplan.
Dit kan betekenen dat bij uitbreiding van SnowWorld de grens van het
natuurstergebied iets wordt aangepast, mits de ontwikkeling van de vierde baan
plaatsvindt binnen de in deze visie gestelde randvoorwaarden.
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5. Voorweg – Achterweg; De Voorweg is een recreatief lint, waarin functies als een
beeldentuin, een theetuin, of een Bed & Breakfast een plek kunnen vinden.
Daarnaast is ook langs de Achterweg ruimte voor nieuwe functies, zoals volkstuinen
en een Wellnesscentrum. Belangrijk is dat deze functies onderdeel zijn van het
park. (…)
6. Weidegebied; Het weidegebied heeft voornamelijk een natuurfunctie. Het gebied
wordt beter geschikt gemaakt als leefgebied voor de steenuil. Ook wordt de
landschapsstructuur hier hersteld. Onderzocht wordt of de modelvliegvereniging
hier een plek kan houden, zonder dat de natuur daar teveel van te lijden heeft.
Daarnaast is er beperkte ruimte voor de verplaatsing van de Tuinvereniging
Seghwaert aansluitend aan de Achterweg. Dit kan alleen in de vorm van
dagrecreatie en niet als verblijfsrecreatie. (…)”
Vaststelling, Burgerinitiatief en uitvoeringsplan
Op 28 juni 2010 is door de gemeenteraad de Visie Buytenpark vastgesteld.
Hierbij heeft het college de opdracht gekregen de Visie Buytenpark uit te werken in
een uitvoeringsplan voor het Buytenpark. Tegelijkertijd is het Burgerinitiatief
Buytenpark deels aanvaard als kader voor de verdere uitwerking van het
uitvoeringsplan voor het Buytenpark, en wel dat:
• De natuur, het landschap, de biodiversiteit en de vogelstand in het Buytenpark
van de gemeente een beschermde status krijgen.
• De gemeente zich gaat inspannen om het natuurlijke karakter en de daarmee
gepaard gaande beleving van het Buytenpark te vergroten.
• Het gemeentebestuur in, bij of in samenhang met de gemeentelijke Visie
Buytenpark duidelijke randvoorwaarden stelt aan de eventuele bouw van een
vierde baan SnowWorld.
• Het Buytenpark geen pretpark kan worden.
• Het gemeentebestuur er tevens voor zorgt dat in het vervolg over het Buytenpark
regulier overleg plaatsheeft met álle te onderscheiden belanghebbenden en in
elk geval ook met het Kwaliteitsteam Buytenpark.
Ook dit Burgerinitiatief Buytenpark ontbreekt – vreemd genoeg - bij de bijlagen van
het Voorontwerp Bestemmingsplan Buytenpark!
Er kan toch geen misverstand over bestaan dat het Voorontwerp Bestemmingsplan
Buytenpark een eerste fase is voor vastleggen van de beleidslijnen in een
uitvoeringsplan. Wat is een bestemmingsplan anders dan de grondslag van een
uitvoeringsplan? Op basis van de raadsbesluiten van 28 juni 2010 praat het
Kwaliteitsteam Buytenpark dan ook met ambtelijke vertegenwoordigers in de
Werkgroep Buytenpark over de uitvoering van de denkbeelden zoals ze zijn
vastgelegd in de Visie Buytenpark.
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Geen logische voortzetting beleid
Vandaar onze conclusie dat het nu voorliggende voorontwerp niet alleen geen
logische voortzetting is van eerdere bestemmingsplannen maar zeker niet van de
inmiddels voor het betreffende gebied geldende Visie Buytenpark, de besluitvorming
hierover en over het Burgerinitiatief Buytenpark en het al begonnen overleg tussen
de gemeente en het Kwaliteitsteam Buytenpark.
Met het nu voorliggende voorontwerp bestemmingsplan Buytenpark is de gemeente
Zoetermeer bezig de bijzondere waarden van het Buytenpark als natuurgebied te
verkwanselen. Niet de feitelijke situatie wordt vooropgesteld, waarin het Buytenpark
een heel rijk gevuld, bijzonder natuurgebied is, waard om zorgvuldig mee om te
gaan. Uitgangspunt daarvoor is de besluitvorming rond de Visie Buytenpark. In
plaats van die feitelijke situatie te hanteren, doen de plannenmakers net of bijna het
hele speelveld nog leeg is en je wat dominosteentjes kunt pakken om die kriskras op
het speelveld neer te zetten. Vanzelfsprekend is dit niet het geval.
Het voorontwerp van het bestemmingsplan strookt voorts niet met het provinciale en rijksbeleid voor deze regio. In de toelichting op het Voorontwerp Bestemmingsplan
Buytenpark staan vijf beleidsstukken van de provincie en zes van het Rijk genoemd
die van belang zijn. Met name de Provinciale Structuurvisie, de Provinciale
Verordening Ruimte en het concept van de Algemene Maatregel van Bestuur Ruimte
verdienen echter naar ons oordeel extra aandacht. Dit mede omdat wij menen dat de
door de gemeente Zoetermeer verkozen besluitvorming deels in strijd is met juist
deze beleidsstukken van hogerhand.
Toelichting
1) Provinciale Structuurvisie
Naar ons oordeel is vooral uitbreiding van het SnowWorldcomplex in het Buytenpark
niet alleen zeer ongewenst maar strookt het ook niet met wat op 2 juli 2010 is
vastgelegd in de Provinciale Structuurvisie. Relevant in die Provinciale Structuurvisie
is onder meer het besluit om 16 gebieden te benoemen als topgebied cultureel
erfgoed. (…) De bescherming in topgebieden richt zich op de continuïteit van het
karakter, door behoud en versterking van de structuur.
Het gebied Zoeterwoude/Stompwijk, dat direct grenst aan het Buytenpark, en
waarvan de uit 1614 daterende, Zoetermeersche Meerpolder deel uitmaakt, is een
van die 16 topgebieden. De Provinciale Structuurvisie zegt hierover:
Een grote kwaliteit van het Land van Wijk en Wouden ligt in de tegenstelling tussen
dit open landschap en de verstedelijking daaromheen. Typerend is de begrenzing
door infrastructuur (A4 en N11). Het landschap is onderdeel van het Groene Hart.
(…)
Gebiedsopgaven:
- openheid en vitaliteit van het agrarisch landschap waarborgen, gericht op verbrede
landbouw, behoud natuurwaarden en sanering van verspreid glas
- completeren van een fijnmazig groenblauw netwerk in Wijk en Wouden en naar
omliggende steden, regioparken en provinciale landschappen
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- herinrichting van bestaande en ontwikkeling van nieuwe recreatiegebieden
afstemmen op de actuele recreatieve vraag en de landschappelijke identiteit
(…) zodanige keuzes t.a.v. (uitbreiding van) intensieve dagrecreatieve voorzieningen
in en om Buytenpark Zoetermeer, dat de natuur- en recreatiewaarden van het park
en de landschappelijke kwaliteit zo minimaal als mogelijk worden aangetast.
Dit laatste is indertijd bij amendement ingevoegd. De toelichting op deze met
algemene stemmen aangebrachte wijziging luidt: Dit amendement beoogt, dat de
uitbreidingsplannen voor het skicomplex van SnowWorld in het Zoetermeerse
Buytenpark (met verdubbeling van deze overdekte recreatieve voorziening) met
voldoende oog voor minimalisatie van de nadelen worden overwogen en uitgewerkt.
Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan aanpassing van het oppervlak,
hoogtevermindering door gedeeltelijk verdiepte aanleg, het draaien van de baan
en/of andere verbeteringen van de inpassing.
2) De Provinciale Verordening Ruimte.
De plannen van Zoetermeer met SnowWorld in het Buytenpark zijn ook strijdig met
wat tegelijkertijd met de Provinciale Structuurvisie is vastgelegd in de Provinciale
Verordening Ruimte. Relevant daarin zijn onder meer de bepalingen:
Artikel 2 Bebouwingscontouren
Lid 1 Geen verstedelijking buiten de bebouwingscontouren.
Bestemmingsplannen voor gronden buiten de bebouwingscontouren (…) sluiten
bestemmingen uit die nieuwvestiging of uitbreiding van stedelijke functies, intensieve
recreatieve functies of bebouwing voor extensieve recreatieve functies mogelijk
maken.
Lid 2 Uitzonderingen
In afwijking van het bepaalde in lid 1 kunnen bestemmingsplannen voor gronden
buiten de bebouwingscontouren de volgende ontwikkelingen mogelijk maken:
(…)
g. Nieuwe kleinschalige bebouwing, uitgezonderd recreatiewoningen, passend bij en
ondersteunend aan de recreatieve functie van het gebied. Bijvoorbeeld een
restaurant, een café, een Bed & Breakfast, een manege, een centrum voor
natuureducatie, een golfclubgebouw of voorzieningen bij een camping.
(…)
i. functies en bebouwing passend bij stedelijk groen buiten de bebouwingscontour
Nieuwe functies passend bij stedelijk groen buiten de bebouwingscontour, zoals
sportvelden, volkstuinen en begraafplaatsen, binnen de op kaart 1 daarvoor
aangewezen gebieden, waarbij gebouwen zijn toegestaan die in relatie staan
tot de functie met een omvang en verschijningsvorm die passen in de omgeving.
Artikel 3 Ontheffingen bebouwingscontour
Lid 3 Ontheffing omvangrijke intensieve dagrecreatie
Gedeputeerde Staten kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in artikel 2, lid 1
voor de vestiging of uitbreiding van omvangrijke intensieve overdekte of openlucht
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dagrecreatie. Hiervoor moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden: de
functie sluit aan bij en is ondersteunend voor
a. het recreatieve karakter van het gebied; de locatie is goed bereikbaar;
b. de ruimtelijke kwaliteit wordt niet in onevenredige mate aangetast;
c. de bebouwing wordt zoveel mogelijk beperkt en;
d. ruimtelijk ingepast én;
e. voor zover de locatie is gelegen in een rijksbufferzone (…)moeten voor het
toelaten van de functie aanwijzingen zijn gegeven in de provinciale structuurvisie;
f. de natuurwaarden en biodiversiteit worden niet in onevenredige mate aangetast.
Dit laatste is bij amendement toegevoegd. In de toelichting daarop staat: In de
ontheffing voor omvangrijke intensieve dagrecreatie wordt nu al rekening gehouden
met de kwaliteit van de ruimte en de ruimtelijke inpassing. Een bepaling over de
natuurwaarden staat er echter nog niet in. Om te voorkomen dat waardevolle
gebieden mogelijk aangetast worden of zelfs verloren gaan is het verstandig de
bescherming van de natuurwaarden in de verordening op te nemen.
Dat er spanning bestaat tussen het nu voorliggende voorontwerp bestemmingsplan
en de provinciale Verordening Ruimte beseft de gemeente ook trouwens zelf wel,
gezien bijvoorbeeld de opmerking op pagina 25 van de toelichting, dat op grond van
het geldende bestemmingsplan de bouw van een hotel in het Buytenpark mogelijk is
maar die mogelijkheid wordt geschrapt omdat de locatie ligt buiten de
bebouwingscontour van Zoetermeer. En: (…) dit in strijd is met het bepaalde in de
provinciale Verordening Ruimte op grond waarvan geen nieuwe stedelijke
ontwikkelingen mogen plaatsvinden buiten de rode contour.
Waarom dan wel een uitzondering gemaakt voor een meer dan 60 meter hoge
overdekte skibaan?

3) De Algemene Maatregel van Bestuur Ruimte
Met de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) is de manier veranderd waarop de
Rijksoverheid nationale doelen wil handhaven bij provincies en gemeenten. Die
vereisten gaat de Rijksoverheid juridisch vastleggen in de Algemene Maatregel van
Bestuur Ruimte. In het concept hiervan staat:
Artikel 3.3 (geen verdere verstedelijking in bestemmingsplannen)
1. Een bestemmingsplan bevat geen bestemmingen die verdere verstedelijking
toestaan.
2. Als verdere verstedelijking wordt in ieder geval aangemerkt nieuwe gebouwen
voor:
(…)
f. bezoekersintensieve overdekte dagrecreatie;
(…)
Artikel 3.5 (nadere regels door provincies)
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1. Bij provinciale verordening kunnen nadere regels worden gesteld ten aanzien van
de inhoud van of toelichting bij bestemmingsplannen ter vrijwaring van de
rijksbufferzones van verdere verstedelijking, ter bescherming van de open en groene
ruimten en overige kwaliteiten van de rijksbufferzones alsmede ter versterking van de
dagrecreatieve functie van de rijksbufferzones.
(…)
Artikel 3.6 (ontheffing van deze titel te verlenen door gs)
1. Bij de verordening, bedoeld in artikel 3.5, kan aan gedeputeerde staten de
bevoegdheid worden toegekend tot het op verzoek van het gemeentebestuur
verlenen van een ontheffing van het bepaalde in de artikelen 3.3, 3.4 en 3.5.
2. Een ontheffing als bedoeld in het eerste lid kan alleen worden verleend voor zover:
a. er sprake is van een groot openbaar belang, b. er geen reële andere
mogelijkheden zijn, en c. de negatieve effecten zoveel mogelijk worden beperkt en
de overblijvende effecten worden gecompenseerd.
3. Indien toepassing wordt gegeven aan het eerste lid stelt de verordening regels
omtrent de compensatie, bedoeld in het tweede lid, onder c. Deze regels betreffen in
elk geval maatregelen ter vergroting van de ruimtelijke kwaliteit of ter versterking van
de dagrecreatieve functie.
Deze en andere rijks- en provinciale regels in aanmerking nemend komt het ons voor
dat zeker als het gaat om de ontwikkelingen met SnowWorld niet volgehouden kan
worden dat hier sprake is van:
• een zo minimaal als mogelijke aantasting van de natuur- en recreatiewaarden
van het Buytenpark, alsmede de landschappelijke kwaliteit ervan;
• bijvoorbeeld door aanpassing van het oppervlak, hoogtevermindering door
gedeeltelijk verdiepte aanleg, het draaien van de beoogde vierde baan van
SnowWorld en/of andere verbeteringen van de inpassing,
• beperking van de bebouwing;
• ruimtelijke inpassing;
• een groot openbaar belang;
• dat er geen reële andere mogelijkheden zijn, en;
• dat de negatieve effecten zoveel mogelijk worden beperkt en;
• de overblijvende effecten worden gecompenseerd
Onvoldoende inspraak
Daarnaast menen wij dat er niet is voorzien in afdoende inspraakmogelijkheden voor
de bevolking. Over de communicatie met de bevolking zegt het nu geldende
collegeprogramma (op pagina 4): Een toekomstgericht Zoetermeer is een stad die
we met zijn allen verder vorm geven. We betrekken bewoners, bedrijven en
maatschappelijke instellingen bij de voorbereiding en bij het maken van keuzes (…).
Participatie in haar vele verschijningsvormen moet vanzelfsprekend zijn. Zowel
participatie bij grote projecten, maar ook bij de herinrichting van de speeltuin in de
buurt. Niet slechts wanneer plannen al bijna af zijn, maar ook wanneer we er aan
beginnen. (…)
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Zoals we ook in de Werkgroep Buytenpark hebben betoogd, heeft het de voorkeur
van het Kwaliteitsteam Buytenpark in lijn met deze hoofddoelstelling alle deelplannen
en daarmee feitelijk uitwerkingen van de ideeën op basis van de Visie Buytenpark
steeds eerst ter raadpleging voor te leggen aan de meest betrokkenen in de
bevolking.
We denken dan aan inspraak in vijf stappen:
1. primaire raadpleging van het Kwaliteitsteam Buytenpark als het gaat om de
voorlopige plannen;
2. raadpleging van alle bewoners van ‘de Rodebuurt’ en bewoners van een
deel van de Voorweg en de Meerpolder;
3. raadpleging van alle belangstellenden via een oproep in de lokale media;
4. secundaire raadpleging van het Kwaliteitsteam Buytenpark namelijk op
basis van de resultaten van 2 en 3;
5. uitgewerkt voorstel aan de gemeenteraad met de daarbij horende normale
inspraakprocedure.
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Hoofdstuk II:
DE APARTE ONDERDELEN BESCHOUWD
Afzonderlijk beschouwd op aparte onderdelen merkt het Kwaliteitsteam Buytenpark
het volgende op:

Paragraaf 1: Ernstige verdichting van het Buytenpark
De eerste bepalende factor in het ontstaan van het Buytenpark is de puinstort. De
stort van puin heeft in het Buytenpark plaats gevonden in de periode van 1985 tot
1995. Er is gekozen voor een compacte stort met grote hoogteverschillen,
rond een centrale ruimte. Met deze stort is letterlijk de basis gelegd van het huidige
landschap van het Buytenpark. De puinstort gebeurde in eerste instantie op vier
grote heuvels. In het midden van het gebied, op de plaats waar nu de skihal staat,
stond een puinbreker. De puinheuvels lagen ten noordwesten van de puinbreker.
Rond de puinbreker lag een lagere heuvel, eveneens uit puin opgebouwd, die diende
als geluidswal. De heuvels zouden aanvankelijk 40 m hoog worden. Hiertegen was
echter veel bezwaar. Velen vonden de heuvels niet in het landschap passen. Bij de
besluitvorming over het bestemmingsplan zijn de heuvels uiteindelijk bij besluit van
de Kroon teruggebracht tot 20 meter.
Bepaald door de oorspronkelijke opzet en de ontwikkeling van het park, is een
tweedeling ontstaan in het heuvellandschap aan de noordwestzijde en het vlakkere
deel van het park aan de zuidoostzijde, de kant die het dichtst bij de bebouwde kom
ligt. De heuvels bieden ruimte aan diverse vormen van extensieve recreatie. Vanaf
de heuvels hebben bezoekers een mooi uitzicht over het omliggende landschap. Niet
voor niets is op de meest noordelijke top een panoramabord geplaatst en bevindt
zich hier een vogeltelpost. Het gehele noordelijke, begraasde deel van het park, is
aangewezen als natuurstergebied. Bebouwing is, conform het Stadsnatuurplan, in de
natuurstergebieden niet toegestaan. Het gewenste natuurtype in het heuvelland van
het Buytenpark is ruigtestruweel.
Het zuidoostelijk deel is minder eenduidig ingericht. Het is eigenlijk een verzameling
van functies zonder duidelijke samenhang:
- de sportvelden aan de noordzijde;
- het reserve sportveld/evenemententerrein;
- het wijkpark langs Buytenwegh;
- de begraafplaats aan de zuidzijde;
- de tennisvelden en de sporthal in het midden;
- klimcentrum Ayers Rock en het paintball- en hondenveld;
- het sportveld tegenover Ayers Rock;
- de groene heuvel in gebruik als (internationaal) mountainbikeparcours.
Al deze functies kenmerken zich door een redelijk in zichzelf gekeerde opzet.
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Sinds de oplevering van het Buytenpark is een structurele verdichting van de
bebouwing en een intensivering van het gebruik zichtbaar. Maar dat kan, gelet op de
karakterschets in de Visie Buytenpark (pagina 31), nooit de bedoeling zijn geweest.
Daar staat immers: het Buytenpark heeft een avontuurlijk, ruig en open karakter.
Nieuwe, of uitbreidende functies in het park geven in hun inrichting vorm aan dit
karakter. Dit betekent dat ontwikkelingen in het park zoveel mogelijk (...) een
natuurlijke (ruige) vormgeving krijgen.
Wij vinden daarom dat de verdichting nu zoveel mogelijk een halt moet worden
toegeroepen. En dat betekent alleen al om die reden een afwijzing van de plannen in
het voorontwerp bestemmingsplan met de begraafplaats, de verplaatsing van
sportvelden, het mountainbikeparcours, SnowWorld en de tuinvereniging.
Hierna werken we deze 5 afwijzingen op grond van ongewenste verdichting verder
uit.
I. DE BEGRAAFPLAATS
Wanneer we kijken naar het zuidoostelijk deel van het Buytenpark, dan valt allereerst
de begraafplaats op. Deze begraafplaats is er vanaf het begin geweest, maar is de
afgelopen jaren steeds verder uitgebreid. Zo is in 2000 de begraafplaats uitgebreid
met 124 nieuwe graven en werd de Terp toegevoegd om aan de vraag naar nog
meer graven te voldoen. Ook is er een aula annex crematorium gebouwd ter
vervanging van de aula bij de oorspronkelijke ingang van de begraafplaats aan de
Hoflaan. De begraafplaats telt nu circa 2500 graven op een oppervlak van zo’n
45.000 m2. Dat is volgens de gemeente te klein om aan de vraag te voldoen. Er
wordt al zeer binnenkort ruimtetekort verwacht, vooral omdat het aantal langdurig
gereserveerde graven (+30 jaar) hoger is dan waarvan oorspronkelijk werd
uitgegaan..
In het voorontwerp bestemmingsplan is voorzien in een uitbreiding van het aantal
graven. De gekozen oplossing, weer verdere uitbreiding in oppervlak, getuigt van
weinig creativiteit en zorgt voor een verdere verdichting van stedelijke activiteiten in
het Buytenpark.
Zie ook paragraaf 9 in dit hoofdstuk.
II. VERPLAATSING SPORTACTIVITEITEN
In het zuidoostelijke deel zijn ook diverse sportaccommodaties opgenomen. Te
weten divers kunstgrasvelden voor voetbalverenigingen, een ijs/skeeler/wielerbaan
met fietscrossfaciliteit, een kleine fietscrossfaciliteit, een hondentrainings- en
paintballveld, tennisvelden en een indoorfaciliteit voor klimmen. Er rest nog een
kleine ruimte open ruimte die voor de helft wordt ingenomen door een baggerdepot.
De rest is in gebruik als schapenweide. Op dit veld vindt jaarlijks een
theatervoorstelling plaats. In het nieuwe bestemmingsplan wordt voor de uitbreiding
van de begraafplaats het veld dat nu in gebruik is voor honden en paintball hierbij
getrokken. De activiteiten worden verplaatst naar de schapenweide. Hiervoor moet
het huidige baggerdepot worden verlegd. Het Kwaliteitsteam Buytenpark is met name
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tegen de verplaatsing van de paintball vanwege een toename van de nu al
aanwezige ernstige geluidsoverlast met name in de weekenden. Wij vinden dit een
(indoor)activiteit die ook (in een leegstaand pand) op een van de Zoetermeerse
industriegebied kan plaatsvinden. Paintball heeft geen positief economisch effect
voor de stad en hoort ook niet in een park thuis.
Zie ook paragraaf 10 in dit hoofdstuk.
III. HET MOUNTAINBIKEPARCOURS
Het zuidelijk deel van het Buytenpark wordt bepaald door een mountainbikeparcours. Hier worden in verband met het bestemmingsplan geen ingrijpende
wijzingen voorzien. Wel kan hier kennelijk een verdichting worden gerealiseerd van
de parkeerplaatsen, dit in verband met de uitbreiding van SnowWorld.
Het kwaliteitsteam Buytenpark vind het ongewenst dat de entree van het Buytenpark
verrommelt door onnodige parkeerdruk, in hoofdzaak veroorzaakt door één
onderneming in het park, SnowWorld. We pleiten er dan ook voor aan de
Buytenparklaan geen parkeervoorzieningen toe te staan en de huidige
parkeerplaatsen te verwijderen. Hiermee wordt het park voorzien van een meer
natuurlijke entree. In de onmiddellijke nabijheid van SnowWorld zijn voldoende
parkeerplaatsen aanwezig om de parkeerdruk op te vangen. Langs de Amerikaweg
zijn desgewenst nog voldoende mogelijkheden om extra parkeerplaatsen aan te
leggen.
Zie ook verderop in deze notitie, in het bijzonder paragraaf 8.
IV. SNOWWORLD
SnowWord is een indoor skicomplex met drie banen, gebouwd op de plek waar
voorheen de puinbreker stond. De grond onder dit complex is licht vervuild. Dat was
al bij de bouw bekend en dat was ook de reden om het bedrijf op deze plek te
vestigen. Hierdoor zou namelijk sanering kunnen worden voorkomen. SnowWorld
betekent in economische en recreatieve zin echter relatief weinig voor de
Zoetermeerse bevolking. De aanzuigende werking is vooral regionaal. Uit onderzoek
blijkt dat de bezoekers vooral komen vanuit de provincie Zuid Holland en ook wel
daarbuiten. Hun bestedingen vinden vooral plaats in het complex zelf, zodat andere
Zoetermeers ondernemers slechts minimaal profiteren. SnowWorld heeft geen
onlosmakelijke relatie met Zoetermeer of het park. Het complex zou overal gevestigd
kunnen zijn, zowel elders in de stad als elders in de regio
Bedreigingen en ons standpunt
Oorspronkelijk is SnowWorld een complex gebouwd met twee banen. Zeven jaar
geleden is met ongeveer dezelfde bedrijfseconomische argumenten als die welke nu
vaak worden gebruikt voor de geplande vierde baan, een derde baan gerealiseerd.
SnowWorld heeft geen positieve relatie met het achterliggende natuur(ster)gebied.
Denigrerend wordt gesproken van een voormalige vuilstort. Dat schets niet alleen
een onjuist beeld van de historie van deze locatie, maar doet ook geen recht aan de
unieke natuurwaarde van dit gebied.
Het Kwaliteitsteam Buytenpark is uitgesproken tegen de aanleg van een vierde baan
in het Buytenpark.
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Enkele redenen daarvoor zijn:
• De vierde baan draagt in extreme mate bij aan een verdichting van de
bebouwing van het Buytenpark. Niet alleen doordat hiermee de oppervlakte
van deze sportaccommodatie verdubbelt, maar ook omdat een dergelijke
stedelijk/industriële bebouwing niet passend is in het natuurgebied
Buytenpark. Het is een bouwwerk dat teveel, te groot, te hoog en te dominant
is.
• De hoogte van de vierde baan is onacceptabel, namelijk meer dan zestig
meter boven NAP. Dit betekent dat de baan veel hoger wordt dan de huidige
derde baan. Ook in lengte en breedte wordt het complex aanzienlijk groter. In
deze opzet gaan de banen 3 en 4 ver uitsteken boven de maximaal twintig
meter hoge heuvels in het park - de vierde baan wordt zelfs drie keer zo hoog
als de heuvels - en veroorzaken daardoor ernstige horizonvervuiling.
• Voor de aanleg van de vierde baan wordt ruim 6600 m2 van het
natuurstergebied gehaald. Dat is onacceptabel, want de gemeente heeft
destijds zelf dit als waardevol en te beschermen gebied aangewezen. Het is
onwaarachtig om dit gebied in te krimpen voor een economisch doel, dat
slechts één ondernemer in kwestie dient. Bovendien is er nog geen ruimtelijke
compensatie. Pas onlangs is begonnen met besprekingen daarover tussen de
Gemeente en het Kwaliteitsteam Buytenpark in de gemeentelijke Werkgroep
Buytenpark. Daarbij gaan wij niet uit van een kwalitatieve compensatie, maar
hoofdzakelijk een compensatie in oppervlakte. Ons uitgangspunt is dat wat
van een natuurgebied wordt afgehaald, elders, maar wel in de directe
omgeving, moet terugkomen, zowel in kwalitatieve als kwantitatieve zin.
• Bij het maken van de derde baan is een goede inpassing beloofd. Die
toezegging is niet nagekomen. De vierde baan, valt door de enorme hoogte,
breedte en lengte niet in te passen. Het aanwijzen van het gebouw als een
zogenaamd landmark is een gotspe. Als je iets niet kunt inpassen, moet je het
kennelijk maar benadrukken en vervolgens verkopen als zijnde mooi. Het
Kwaliteitsteam Buytenpark vindt dit een heel slecht argument en stelt dat
Zoetermeer aan de grens van het Groene Hart zo’n te nadrukkelijk aanwezig
gebouw niet moet willen. In die mening wordt het team ondersteund door de
Stichting Groene Hart.
• In de top van het gebouw zou een horecafaciliteit moeten komen. Dat wordt
door de ondernemer verkocht als waardevol vanwege het mooie uitzicht. Dat
het uitzicht van bezoekers aan het park en de omliggende polders door de
baan verziekt wordt, speelt in de discussie geen enkele rol. Ook de gemeente
is daarvoor ongevoelig gebleken. Het Kwaliteitsteam Buytenpark bestaat voor
een groot deel uit bezoekers aan de natuur van het park. Die bekijken flora en
fauna, maar hebben geen behoefte om zelf vanuit een restaurant bekeken te
worden door skiërs en aanhang. Bovendien zal lichtuitstraling zeker tot fatale
botsingen met vogels leiden. Het Buytenpark heeft zich ontwikkeld als
oriëntatiepunt en pleisterplaats van diverse vogelsoorten op hun trekroute.
Bij de stukken behorend bij het voorontwerp wordt de positieve mening van het
Kwaliteitsteam Groene Hart opgevoerd. Dat is onterecht. Deze wat mistige en
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democratisch oncontroleerbare organisatie heeft zich in haar advies niet
uitgesproken voor de komst van de vierde baan, maar slechts voorwaarden
aangegeven waaraan een eventuele vierde baan zou moeten voldoen. Dit advies is
van generlei waarde en behoort niet in de stukken thuis. Allereerst is het volstrekt
eenzijdig en is niet met tegenstanders van uitbreiding en inpassing gesproken.
Daarnaast is het stuk nooit officieel ter tafel gekomen en behandeld. Het is dan ook
onjuist om dit ‘advies’ in de verdere besluitvorming te betrekken. Zie ook paragraaf 5.
En nogmaals: vreemd genoeg maken zowel de Visie Buytenpark als het
Burgerinitiatief Buytenpark geen deel uit van de stukken bij het voorontwerp. Met
name het Burgerinitiatief richt zich op natuurbehoud en het tegengaan van een
verdere uitbreiding van SnowWorld op deze plek.
Unieke kans
Het Kwaliteitsteam Buytenpark is niet tegen een verdere ontwikkeling van
SnowWorld, maar wel tegen zo’n ontwikkeling in het Buytenpark. Natuur is een
kostbaar goed in de regio en moet dus beschermd worden tegen economische
activiteiten. Daarom stelt het team voor om SnowWorld te verplaatsen van het
Buytenpark naar een locatie waar ook verdere uitbreiding nog mogelijk is. Iedere
zeven jaar verdubbelt namelijk SnowWorld in oppervlakte. Dit betekent dat rond 2018
een aanvraag voor een vijfde baan te verwachten is. Concreet denken wij aan een
verplaatsing naar het Van Tuyllpark of het Kwadrant. Dit gebied is namelijk zelf door
de Gemeente Zoetermeer aangewezen als locatie voor grootschalige leisure. Nu de
Tuinvereniging Seghwaert daar klaarblijkelijk moet vertrekken is er een unieke kans
om een aantal vliegen in één klap te slaan.
Op de informatieavond over het Voorontwerp Bestemmingsplan (15 februari 2011)
heeft de gemeente een papier gepresenteerd met 36 vragen over de procedure,
voorzien van antwoorden. Daarin is vraag 11: kan Snowworld niet verhuizen?
En het antwoord van de gemeente luidt: De kosten van de verplaatsing en het
afbreken van de bestaande voorziening zijn voor de gemeente en SnowWorld
financieel niet haalbaar. Het gaat om een bestaande voorziening die bestaansrecht
heeft in het Buytenpark. De uitbreiding van het complex is goed mogelijk, als die
maar goed wordt ingepast in het park.
Deze redeneringen stoelen echter niet op feiten. In de toelichting op het voorontwerp
bestemmingsplan komen die redeneringen ook niet terug. Anders gezegd: er bestaat
op dit moment geen inzicht in de kosten van verplaatsing of afbraak. Er is ook geen
inzicht in mogelijk contractueel vastgelegd gebruik van het Buytenpark door
SnowWorld. Een erfpachtcontract is er in elk geval nog niet.
Ook is niet bezien of niet tijdelijk zou kunnen worden gewerkt met ‘SnowWorld-oud’
(het bestaande complex) en een ‘SnowWorld-nieuw’, te beginnen met een dan
mogelijk zelfs echt aan alle internationale eisen beantwoordende vierde
wedstrijdbaan.
18

Inspraakreactie voorontwerp Bestemmingsplan Buytenpark,
Februari/maart 2011

Kwaliteitsteam Buytenpark
En dus is onze vraag: waarom geen studie gemaakt van de mogelijkheden tot
uitplaatsing van SnowWorld op termijn, en in fasen, bijvoorbeeld naar het Van
Tuyllpark?
Want:
• Met het verplaatsen van SnowWorld naar een echte leisurelocatie zoals
het Van Tuyllpark, is de toekomstige groei van de onderneming
gegarandeerd. Eventueel is dan zelfs meteen te kiezen voor een hogere
en langere baan, zodat aan internationale wedstrijdeisen is te voldoen (zie
ook met name paragraaf 6 in deze notitie). Verhuizen is dus in het belang
van de ondernemer. En mogelijk wordt er een - door natuurgroepen
voorspeld - debacle zoals van Dutch Water Dreams mee voorkomen.
Bovendien is daarmee te kiezen voor een locatie waar minder waardevolle
natuur is, zodat uitbreiding ook gemakkelijker geaccepteerd kan worden.
• Keus voor een geheel nieuwe locatie betekent een afname van de
ongewenste parkeerdruk in het Buytenpark, een afname van de
verkeersstromen op de Amerikaweg , maar ook een betere bereikbaarheid
voor SnowWorld doordat snelwegen en uitvalswegen nabij zijn.
• De bouw van een landmark – zoals het Voorontwerp Bestemmingsplan
Buytenpark met de vierde baan van SnowWorld mede beoogt (zie ook
elders in deze notitie) – is dan te combineren met de wens tot meervoudig
ruimtegebruik. Andere functies zijn in te passen, zoals bijvoorbeeld een
hotel – volgens het Voorontwerp Bestemmingsplan in het Buytenpark
nadrukkelijk uitgesloten. En dat is in of bij het Van Tuyllpark beter op zijn
plaats, omdat dit al een omgeving met gelijksoortige bebouwing heeft.
Sterker nog: hier kan de skibaan door zijn hoogte functioneren als een
nieuwe ‘kerktoren’ waar de bezoeker van dit leisuregebied zich voor zijn
oriëntatie op kan richten, zoals in de toelichting op het Voorontwerp
Bestemmingsplan als positief punt wordt genoemd.
• Bovendien ontstaat door te kiezen voor een combinatie met andere leisureactiviteiten, een centrum dat bezoekers zoals gewenst langer kan
vasthouden.
• Door die combinatie is er ook een betere uitwisseling van energiestromen
mogelijk. Zo zou door de combinatie van SnowWorld met het zwembad of
het beoogde aquarium om de duiksport op grote diepte te kunnen
bedrijven, een overschot aan warmte van SnowWorld efficiënt te benutten
zijn en valt daarmee een bijdrage te leveren aan de duurzaamheiddoelstelling van Zoetermeer.
• De tuinvereniging zou wellicht bijna in de gehele omvang verplaatst
kunnen worden naar de huidige locatie van SnowWorld. Door de beschutte
plek heeft deze verrommeling in het Buytenpark beperkte invloed op
bezoekers en aanwezige flora en fauna.
Zie ook de paragrafen 5 en 6 in dit hoofdstuk.
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V. DE TUINVERENIGING
De Tuinvereniging Seghwaert is de wacht aangezegd op het Kwadrant. Een
vervangende locatie is voorzien in het Buytenpark. De tuinvereniging is overigens
zelf niet enthousiast over de aangeboden locatie en voelt het gedwongen vertrek als
slikken of stikken. De vereniging gaat bij deze verhuizing achteruit in oppervlakte en
in mogelijkheden. Die nieuwe locatie is tot verassing van het Kwaliteitsteam
Buytenpark gesitueerd in de noordwesthoek van het park. Daar hebben nu al zonder dat er sprake is van een afgeronde bestemmingsplanprocedure voorbereidende werkzaamheden plaatsgevonden. Reden voor deze locatiekeus is
kennelijk de te verwachten planschade bij een andere situering.
Bedreigingen en ons standpunt
In het voorontwerp is een relatief grote ruimte ingepland voor de tuinvereniging. En
wel ongeveer 4 hectare met 120 tuinen, een verenigingsgebouw met winkelfaciliteit
en een fors aantal parkeerplaatsen. Het Kwaliteitsteam Buytenpark is niet tegen een
verhuizing van de tuinvereniging, maar kan zich niet vinden in de locatie. Allereerst
omdat door deze locatie de natuurbeleving in een soort tang komt. Als bezoekers
staan op de zogenaamde telpostheuvel, wordt beleving en het uitzicht negatief
beïnvloed doordat aan de achterzijde de mogelijke vierde baan van SnowWorld zich
opdringt en aan de voorzijde links het perceel van de tuinvereniging met daarachter
een groot baggerdepot en over de totale voorzijde een nog aan te leggen
boezemkanaal. De natuur in het noordelijke deel van het Buytenpark is daarmee
volledig omringd door landschapsvervuilende objecten of activiteiten.
Een tweede probleem betreft de handhaving van het overnachtingsverbod en een
derde de noodzakelijke infrastructuur. Aan de zuidzijde van het park is veel overlast
voor omwonenden van verenigingsactiviteiten. De handhaving op bijvoorbeeld
geluidsnormen is zeer zwak. Analoog daaraan zal die handhaving ook zwak zijn bij
eventuele overlast in het noordelijke gebied waar weinig omwonenden zijn. Overlast
door geluid en bijvoorbeeld eventuele barbecue-stank is denkbaar doordat de
verhuizing ook een verjonging van de vereniging zal inhouden. Het huidige
ledenbestand is nogal vergrijsd en veel ouderen zullen naar verwachting geen heil
zien in een meer dan tien jaren durende herontwikkeling. Jongeren leden zullen zeer
waarschijnlijk op een andere manier met hun tuintje omgaan dan de huidige leden.
Tenslotte: er zijn ook ander locaties mogelijk. Er is al een tuinvereniging en
concentratie van een dergelijke activiteit is wenselijk. De terreinen van de
voormalige, nu leegstaande ideetuinen en de voormalige weegbrug zijn een goed
alternatief. Ook een omwisseling van activiteiten van SnowWorld en de
Tuinverenging (zie eerder in deze notitie) is een mogelijkheid. Het argument dat
hieraan meerkosten zijn verbonden, is niet steekhoudend. De tuinvereniging heeft
immers niet gevraagd om een verhuizing. Dat is slechts de wens van de gemeente
gebaseerd op geldelijk gewin (leisure ontwikkeling). Die moet dan voor een goede
regeling zorgen met respect voor de natuur.
Zie ook paragraaf 7 in dit hoofdstuk.
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Paragraaf 2: Bedreiging van de flora en fauna
In het Buytenpark is in vijftien jaar volgens deskundigen een in West-Europa uniek
oppervlak ruigtestruweel met bijbehorende biodiversiteit ontstaan!
Soortenrijkdom
In de beginfase van het park kwam de velduil tot broeden. Er zijn later meerdere
waarnemingen van foeragerende velduilen gedaan. Ook recent is deze uil nog
waargenomen. De tapuit laat zich jaarlijks in de trektijd zien. De omgeving lijkt
geschikt maar vermoedelijk worden broedparen gestoord door recreatieve activiteiten
rond de stenen muurtjes. Ze broeden graag in konijnenholen en die zijn er genoeg
inclusief de konijnen. Visdief doet broedpogingen maar de plaats waar ze willen
broeden is een ruiterpad en wandelpad. Met voorzieningen (vlotjes, schelpeneiland)
kan de visdief vaste broedvogel worden.
Slobeend komt in het waterrijke, laaggelegen deel van het park voor, maar broeden
is (nog) niet geconstateerd. Dat doen ze hoogst waarschijnlijk langs de poldersloten
in het hoge gras. Boomvalk jaagt regelmatig in het park. Er zijn onbevestigde
waarnemingen van een broedgeval in één van de hoge populieren langs de
Buytenparklaan.
De patrijs wordt hier foeragerend waargenomen. Gezien de veelheid aan
plantenzaden van kruidachtigen moet het een goede biotoop zijn. Broedgeval niet
uitgesloten. Fazant doet het hier prima. Tureluur kan zich vestigen met wijziging van
de padenstructuur pal langs de waterpartijen aan de Westkant van het park.
De Flora en Faunawet, bepaalt onder meer welke 78 broedvogels extra bescherming
verdienen. Ze staan op de zogeheten Rode Lijst.
In het Buytenpark zijn het er nogal wat.
1) Groene specht (beboste deel)
2) Kerkuil (1 zeker broedgeval in de veekraal)
3) Kneu (jaarlijks)
4) Koekoek (broedparasiet)
5) Nachtegaal (niet jaarlijks)
6) Ransuil (jaarlijks)
7) Ringmus (omgeving volkstuinen)
8) Zomertaling (rietveld)
We kunnen dus stellen dat tenminste 10 procent van de Nederlandse Rode Lijstsoorten in het Buytenpark tot broeden komen. In de directe omgeving van het
SnowWorld-complex gaat het in ieder geval om kneu en ransuil. Op grond van de
Flora- en Faunawet kan hier dus absoluut niet zomaar gebouwd worden. En dan
hebben we het nog niet gehad over de veelheid aan trekvogelsoorten die het park
aandoen op hun route van noord naar zuid en vice versa.
Maar er is niet alleen een Rode Lijst voor dieren.
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Er zijn ook beschermde planten. Zo staat ter hoogte van de plaats waar de 4e baan
zou moeten komen de kaardenbol, een plant van die Rode Lijst.
Dat het nu voorliggende voorontwerp bestemmingsplan bedreigingen inhoudt voor de
flora en fauna van het Buytenpark erkent de gemeente overigens wel degelijk.
Zo staat op pagina 7 van de toelichting over ontwikkelingen die voortvloeien uit het
nabije project Nieuwe Driemanspolder: Deze ontwikkeling heeft nadelige gevolgen
voor het jachtgebied van onder andere de steenuil, de kerkuil en de torenvalk die
verblijfplaatsen hebben op de woon- en bedrijfspercelen aan de Voorweg. De
toelichting voegt er aan toe dat er een ‘Mitigatie- en compensatieplan’ is opgesteld
om hieraan iets te doen, maar of dat gaat werken en in hoeverre dit invloed moet
krijgen op het nu voorliggende voorontwerp bestemmingsplan is onduidelijk
Maar nog uitgebreider is de opsomming van bedreigingen op de pagina's 60, 61, 62,
63, 64 en 65 van de toelichting, met diverse duidelijke verwijzingen naar de eisen in
de nieuwe Flora- en Faunawet. Variërend van de constatering dat sprake kan zijn
van vernietiging van de groeiplaats van enkele tientallen beschermde
wespenorchissen en de landhabitat van de zwaar beschermde waterspitsmuis, het
verstoren van vliegroutes en het jachtgebied van diverse beschermde vogels, de
verjaging van de bruine kiekendief, de vleermuizen, de ransuil, de grote bonte specht
et cetera et cetera met de ontluisterende conclusie dat het niet te vermijden is dat
tijdens de herinrichting van het Buytenpark verbodsbepalingen van de Flora- en
Faunawet worden overtreden.
Kortom: De gemeente kent de bedreigingen voor de flora en fauna heel goed, maar
handelt er alleen niet naar. Het Kwaliteitsteam Buytenpark acht dit volstrekt
onacceptabel.
Bijzondere aandacht verdient overigens ook nog het weidegebied aan de
zuidwestkant. Dit is grotendeels ‘natte natuur’. Aan te bevelen is dit gebied, inclusief
de rietstroken en plasjes daar, meer dan nu het geval is te beschermen. Dit is in
overeenstemming met het deels aanvaarde Burgerinitiatief Buytenpark. Het gaat
bijvoorbeeld om de leefplek van zomertaling en bruine kiekendief. Maar laat het
duidelijk zijn: dit is niet te beschouwen als compensatie van eventueel verdwijnende
droge natuur elders in het Buytenpark.
Extra bescherming zou onder meer moeten inhouden dat het ruiterpad moet worden
omgeleid. Dit zal met name tot voordeel zijn van de grutto's en scholeksters die hier
dan kunnen rusten en voedsel zoeken. Denkbaar is ook het weidegebiedje in de
wintermaanden enkele centimeter onder water te zetten waardoor veel steltlopers
hier kunnen foerageren. In het voorjaar kan de waterstand dan zakken waardoor een
geschikt broedgebied ontstaat voor diverse steltlopers.

22

Inspraakreactie voorontwerp Bestemmingsplan Buytenpark,
Februari/maart 2011

Kwaliteitsteam Buytenpark

Paragraaf 3: Verstoring van het beeld
Het zuidelijk deel van het Buytenpark wordt deels gekenmerkt door bebouwing in de
vorm van sportaccommodaties en een begraafplaats. Het noordelijk deel is ontstaan
op een kunstmatig heuvellandschap waarop zich door niet ingrijpen van de mens uitgezonderd natuurlijk het beheer door grote grazers - een in de Randstad uniek
landschap heeft ontwikkeld. Dat landschap willen wij voor de Zoetermeerse en de
regionale bevolking behouden. De kracht van het noordelijke deel Buytenpark is dat
de natuur hier zichzelf heeft ontwikkeld. Menselijke activiteiten die deze natuurlijke
ontwikkeling verstoren zijn dus absoluut ongewenst.
De bedreiging van dit gebied komt vooral voort uit twee activiteiten:
• Mountainbiken, waardoor steeds meer nieuwe paden ontstaan en het beeld
van een relatief uitgestrekt natuurgebied wordt verstoord. Dit probleem speelt
op het moment vooral in het zogenoemde natuurstergebied, maar ook in het
ernaast gelegen natuurlijke deel van het park. We hopen dat met het nieuwe
padenplan en een goede handhaving dit probleem beheersbaar wordt (zie
ook paragraaf 8).
• De voorgenomen uitbreiding van SnowWorld. De vierde baan steekt met een
hoogte van meer dan zestig meter zover boven het maaiveld uit, dat dit een
dominante factor wordt in het park en ver daarbuiten. Dit verstoort niet het
natuurlijke beeld van bezoekers in het park, maar vervuilt ook de skyline van
Zoetermeer. Hoogbouw aan de stadsrand is van oudsher onder planologen
‘not done’. Deze bouwvorm is als regel voorbehouden aan het CBD (Central
Business District) van steden. In Zoetermeer is het CBD te vinden in en rond
het Stadshart. De hierbij behorende concentratie van hoogbouw staat ook in
de hoogbouwvisie van Zoetermeer beschreven. In de visie van het
Kwaliteitsteam Buytenpark geldt de hoogbouwvisie niet alleen voor woningen
en kantoren, maar ook voor andere utiliteitsgebouwen zoals een skibaan. Het
is onlogisch dat binnen utiliteitsgebouwen uitzonderingen op deze regel
zouden worden gemaakt.
En ook dat weet de gemeente zelf best. Zo staat in de toelichting op het
voorontwerp bestemmingsplan op pagina 16 dat is vastgesteld dat de
uitbreiding van SnowWorld met een vierde baan leidt tot de beperkte toename
van de visuele verstedelijking van het landschap, waardoor het open
landschap meer verstoord wordt dan in de huidige situatie.
Maar ook hier gaat het om gelegenheidsargumentatie. Op pagina 43 van de
toelichting op het voorontwerp bestemmingsplan staat te lezen dat het
Buytenpark deel uitmaakt van het historische landschap van het Groene Hart
waarin molens en kerktorens in het open landschap van ver zichtbaar waren
als oriëntatiepunten, de historische landmarks.
En daar voegt de toelichting dan nu aan toe: SnowWorld past qua ligging,
maat en schaal als landmark in de skyline van Zoetermeer.
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Alsof een enkele molen of een enkele kerktoren te vergelijken is met een
schuin liggend bouwwerk van 300 meter lengte, 40 meter breedte en meer
dan 60 meter hoog.
En op pagina 45 concludeert de toelichting dat de vierde baan de recreatieve
waarden van het Buytenpark niet dan wel nauwelijks aantasten en dat het
park ook in de toekomst zeer geschikt blijft voor openluchtrecreatie zoals
wandelen, fietsen en mountainbiken. Daarmee eraan voorbijgaand dat, anders
dan op diverse plaatsen als doel van het Buytenpark is geformuleerd, het park
primair een functie zou moeten hebben voor openluchtrecreatie, en dat die
functie dus zonder meer door een overdekt skicomplex wordt beperkt .
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Paragraaf 4: Wijziging van de beleving van rust, natuur en ruimte
Rust en ruimte zijn in de Randstad een kostbaar goed. Oprukkende verstedelijking
heeft de groene buffers tussen steden zoals die voorzien waren in de nota’s
Ruimtelijke Ordening uit de jaren zeventig en tachtig gedeformeerd tot snippergroen.
Het Buytenpark is een stukje bijzonder natuurlijk groen in de Randstad. Als
Kwaliteitsteam willen we bereiken dat in het Buytenpark zoveel mogelijk sprake blijft
van de nodige rust en stilte. In dit kader streven we dus voor het hele park een
beperking na van de geluidshinder en lichthinder. Wij doen dat voor het hele park,
maar richten onze aandacht vooral op het meest bedreigde deel: het
natuurstergebied en de onmiddellijke omgeving daarvan.
In alle stukken over de ontwikkeling van het Buytenpark en de uitbreiding van
SnowWorld blijft consequent een belangrijk item onderbelicht. Dat is de beleving van
rust, natuur en ruimte van de bezoekers in het park. In alle stukken wordt
voortdurend gesproken van de beleving van bezoekers aan SnowWorld die bij een
mogelijke vierde baan een mooi uitzicht hebben over een deel van het Groene Hart.
Ook wordt er gesproken over bewoners en bezoekers van de regio die een eventuele
vierde baan als ‘landmark’ zouden moeten waarnemen. Veel belangrijker is echter de
beleving van bezoekers aan het Buytenpark zelf en dan met name bezoekers aan
het natuurster- en naastgelegen gebied.
Nu storen bezoekers zich al aan de door vrijwel iedereen als lelijk ervaren derde
baan. De hoogte en omvang daarvan zijn echter een fractie van de voorgenomen
vierde baan. Door de kleurstelling heeft de derde baan nog een voordeel: bij grijze
luchten valt hij voor bezoekers aan het park wat minder op. De aanwezige ramen
geven wel uitzicht, maar uit waarneming blijkt dat sporters daarvan maar sporadisch
gebruik maken. Wanneer er onverhoopt een vierde baan zou komen verandert deze
situatie drastisch:
• Er ontstaat een kolossaal bouwwerk waardoor de zichtlijnen in het park
blijvend worden verstoord. Vanuit welk punt een bezoeker in het park ook zal
lopen, steeds zal de vierde baan zichtbaar zijn en zo de beleving van een
natuurlijk gebied volstrekt teniet doen. De waarde van het Buytenpark als
natuurgebied met rust en ruimte wordt blijvend beschadigd.
• Skiën geeft rond en onder de baan geluidsoverlast. De nu aanwezige stilte in
het natuurstergebied zal daardoor blijvend worden aangetast. De huidige
derde baan geeft een goede indruk van de te verwachten geluidshinder. Een
baan die vele malen hoger breder en langer wordt kan alleen maar meer
geluidsvervuiling opleveren.
• In de tot dusver gepresenteerde modellen van een vierde baan, is steeds
uitzicht naar buiten voor de sporters voorzien. Buiten de vraag of sporters die
met forse snelheid en dus geconcentreerd een skibaan afgaan daaraan
behoefte hebben, is er ook nog het punt van lichtvervuiling. De lichtuitstraling
van de baan past niet in het streven om ook donkerte als natuurlijk fenomeen
een kans te geven in Nederland. Het Kwaliteitsteam ziet nog een hiermee
samenhangend probleem, namelijk verlichting onder de baan. Die zou kunnen
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•

•

worden aangelegd onder het mom van sociale veiligheid, waarmee het
natuurlijke karakter van vooral het natuurstergebied en de beleving daarvan in
de avond wordt vernietigd.
Vanuit een eventueel restaurant in de top van de baan, hebben bezoekers van
SnowWorld niet alleen zicht op het Groene Hart, maar ook op alle activiteiten
van bezoekers aan het noordelijk deel van het Buytenpark. Een belangrijke
natuurbeleving is het gevoel van vrijheid en privacy. Juist de privacy van
parkbezoekers wordt door de aanleg van de vierde baan blijvend geschonden.
Is een vierde baan voor het Kwaliteitsteam Buytenpark al onbespreekbaar,
een daaraan verbonden restaurant is dat helemaal.
In het voorontwerp bestemmingsplan wordt ook gesproken van een hoge
reclamemast. Het Kwaliteitsteam acht die niet alleen overbodig, maar ook
ongewenst. Er is voldoende ANWB-bewegwijzering om SnowWorld en
daarmee andere sportfaciliteiten te vinden. Bovendien vereist een
reclamemast ’s avonds verlichting om de boodschap te presenteren. Die
aanvullende verlichting draagt bij tot extra lichtvervuiling in het park.
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Paragraaf 5: Verdubbeling van SnowWorld
Gemiddeld iedere zeven jaar verdubbelt SnowWorld in omvang. De laatste keer
leidde dit tot de aanleg van de omstreden derde baan. Inmiddels is de groeihonger
van dit bedrijf weer zodanig geworden dat uit bedrijfseconomische motieven opnieuw
een verdubbeling nodig is en het een vierde baan wil aanleggen. Volgens het
voorontwerp bestemmingsplan Buytenpark moet het namelijk opnieuw mogelijk
worden het binnen-recreatiecomplex SnowWorld te verdubbelen. Zonder dat er ook
maar in enige mate in de stukken is vastgelegd hoe de aantasting van de natuur te
compenseren. Sterker nog: bij de stukken zit een, in opdracht van de
belanghebbende exploitant opgestelde, mer-beoordeling met de opmerkelijke
conclusie, dat uit onderzoek blijkt dat er geen significante nadelige effecten zijn te
verwachten voor de flora en fauna.
Het Kwaliteitsteam Buytenpark vindt het echt ongelooflijk dat dit voor waar wordt
aangenomen..
Omdat er volgens het gemeentebestuur geen nadelige invloed op het milieu te
verwachten is, hoeft er geen formeel milieu-effect-rapport (mer) te komen. Ons
inziens ten onrechte! Het gaat om een groot recreatief complex op een plek waardoor
de geplande voorziening zonder enige twijfel invloed zal hebben op diverse aspecten
van het milieu inclusief de ecologische. Bij zo'n voorziening is als regel een mer
verplicht. Bij golfterreinen in Nederland gebeurt dat bijvoorbeeld wel.
Als argument dat kan worden afgezien van een formeel mer-rapport verwijst de
toelichting op het voorontwerp bestemmingsplan op pagina 50 naar de bijlage bij het
Besluit m.e.r. 1994, categorie C10.1, waar sprake is van uitbreiding of wijziging van
een recreatieve of toeristische voorziening.
Er zou dan van een verplichte mer kunnen worden afgezien omdat het niet gaat om
Een activiteit die betrekking heeft op ofwel
- 250.000 bezoekers of meer per jaar
- een oppervlakte van 25 ha of meer
- een oppervlakte van 10 ha of meer in gevoelig gebied
Maar waar SnowWorld zelf berekent dat met de aanleg van de vierde baan een
bezoekersaantal per jaar zal kunnen worden bereikt van - voor het hele complex tussen de 700.000 en ruim 800.000, kan net zo goed worden geredeneerd dat aan
de eerste eis (het aantal bezoekers per jaar) voor een formeel mer-rapport wel
degelijk wordt voldaan.
Een mer ligt temeer voor de hand nu de toelichting op het voorontwerp onder 4.2.3
wel degelijk enige milieurisico’s onderkent, namelijk waar wordt gemeld: Bij het
ontwerp van de fundering zal ervoor worden gewaakt dat het geotextiel, dat dient als
bovenafdichting van de oorspronkelijke bodem (…) beschadigd zal raken of dat het
wordt hersteld. De uiteindelijke definitieve uitwerking zal zo worden gerealiseerd dat
het drainagesysteem zoveel mogelijk wordt ontzien en in stand gehouden. De
monitorings- en onderhoudsputten blijven te allen tijde bereikbaar. Indien nodig wordt
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het systeem (riool, drainage en monitoringssysteem) plaatselijk omgelegd ten
behoeve van deze instandhouding.
Uitgangspunt bij de uitbreiding van SnowWorld is dat zoveel mogelijk voorkomen
moet worden dat de puinstort wordt aangetast. Ter plaatse van de 4e
baan kan dit echter niet voorkomen worden. De fundering resulteert in uitkomend
materiaal uit de stort. Ook de kelder onder de 4e baan resulteert in uitkomend puin,
waarbij rekening moet worden gehouden met de drain tussen het oude en nieuwe
parkeerterrein.
Opmerkelijk is overigens dat in de mer-beoordeling die door de exploitant zelf wordt
geleverd, geen aparte beschouwing is gewijd aan de geluidshinder. Dit is alleen al
vreemd omdat de exploitant het benodigde koelvermogen zal moeten uitbreiden en
er daarom waarschijnlijk meer koeltorens op het dak nodig zijn. Die kunnen hinderlijk
geluid maken. Door de vierde baan zal namelijk meer koelvermogen nodig zijn en
moet via de koelers meer warmte worden afgevoerd. Hierbij valt nog op te merken
dat wanneer voor zogeheten natte koelers wordt gekozen, ook aandacht zal moeten
worden besteed aan het risico op besmetting met de legionellabacterie.
Geluidshinder is verder te verwachten door onder meer:
• toename van het verkeer;
• de liftvoorziening van de vierde baan;
• het als gevolg van het skiën kletterende geluid aan de onderkant van de baan.
Dit geluid is ook waarneembaar bij de derde baan maar geeft door de positie
ten opzichte van de heuvel nu maar matig hinder. Als de vierde baan doorgaat
zal dat anders zijn. Dan zullen er zeker maatregelen in de vloerconstructie
nodig zijn om hinder in het park te voorkomen.
Bovendien heeft de raad eerder vastgelegd dat uitsluitend kan worden ingestemd
met beperking van het natuurstergebied van het Buytenpark ten behoeve van een
teruggeschoven variant van een vierde baan van SnowWorld, indien het beginsel
geldt van natuurcompensatie. Waar blijft nu de uitvoering van dat besluit?
Verkeerde locatiebepaling
In de toelichting op het raadsvoorstel voor de besluitvorming hierover in de
raadsvergadering van 31 januari 2011 staan over SnowWorld trouwens nog enkele
opmerkelijke zaken. Zo schrijft het college letterlijk: “SnowWorld bevindt zich in een
van de bebouwingsranden van de stedelijke agglomeraties die rond het Groene Hart
liggen”. Dat is dan echt een verkeerde locatiebepaling. SnowWorld ligt namelijk
letterlijk óver die bebouwingsrand heen. Het is ronduit merkwaardig te noemen dat
het college opmerkt, “dat de vierde baan goed past in het geheel van de skyline van
Zoetermeer” en “dat de realisering van deze vierde, opvallende baan zal gaan
meedoen in de vorming van het contrast” tussen polder en stad.
Parkeerdruk
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In de toelichting van het college staat ook een betoog over de parkeerbehoefte als
gevolg van uitbreiding van SnowWorld. Kennelijk bedoeld als antwoord op een
eerder door de gemeenteraad uitgesproken zorg daarover. Ons dunkt dat het college
die zorg met dat betoog helemaal niet wegneemt. Omdat het college ervan uitgaat
dat er op drukke tijden waarschijnlijk wel gebruik kan worden gemaakt van de
parkeerplaats bij Ayers Rock en zelfs die bij de begraafplaats. Dit laatste met de
kanttekening dat dit best kan omdat de parkeerdrukte bij SnowWorld veelal is op
dagen dat het bij die voorzieningen niet zo druk is.
En dan noemt het college het weekend en de winterperiode. Alsof juist op die
momenten per definitie minder mensen de begraafplaats zouden bezoeken. Af en
toe zal dat best het geval zijn, maar toch niet als regel? En dat er dan ook nog best
200 parkeerplaatsen te realiseren zouden zijn langs de Buytenparklaan.
Zoals wij al eerder aangaven, staat de ‘verblikking’ van de Buytenparklaan en de
daarop aansluitende wegen haaks op een meer natuurlijke ingang van het park.
Daarnaast missen we in dit verband voorstellen voor een betere handhaving van
parkeermaatregelen, bijvoorbeeld door een systeem in te voeren van betaald
parkeren of door parkeerwachters aan te stellen, of toezicht te houden met camera’s.

De parkeerdruk door SnowWorld-bezoekers is nu al onaanvaardbaar

Dat er zelfs ónder de vierde baan geparkeerd kan worden - we dachten dat daar
natuur zou prevaleren? Nog even onduidelijk latend hoe je bij die parkeerplaats zou
moeten komen.
Het kan toch niet zo zijn dat is vergeten, dat bij de Visie Buytenpark een bijlage zit
waarin staat dat SnowWorld voldoende openbaar toegankelijke parkeerplaatsen
moet realiseren op eigen terrein.
Kortom: redenen genoeg om het SnowWorld-deel van het Buytenpark nog maar
even niet vast te leggen in een nieuw bestemmingsplan.
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Andere visie Buytenpark
We hebben op 28 juni 2010 van de gemeenteraad de instemming gekregen voor een
belangrijk deel van een Burgerinitiatiefvoorstel tot het behoud van de natuurwaarden
van het Buytenpark. Waarom dat nodig is hebben we beschreven in onze Andere
Visie Buytenpark. Hierin proberen we aan te tonen dat het Buytenpark extra
bescherming verdient omdat het Buytenpark het enige park in de regio is, dat vrijwel
geheel door de natuur zelf tot stand is gekomen. Dat we hier te maken hebben met
een groot oppervlak aan zogeheten ruigtestruweel, dat in deze vorm in heel ZuidHolland niet nabij stedelijk gebied te vinden is en daardoor als brongebied bijdraagt
aan de biodiversiteit in deze regio. Het biedt ruimschoots onderdak aan zeer
bijzondere flora en fauna. Van de ransuil tot de meervleermuis. We vragen in dat
licht, er voorzichtig mee te zijn, het Buytenpark tegelijkertijd ook het etiket te blijven
geven van intensief dagrecreatiegebied. Want dat is het Buytenpark maar voor een
héél klein deel en dat deel moet vooral klein blijven.

De gemeente wil graag de ruimte voor uitbreiding van het overdekte skicomplex
SnowWorld met een vierde baan. Onder het mom: uitbreiding voorziening intensieve
dagrecreatie. En wij hebben uitgezocht wat dat in de praktijk betekent: nu ziet het er
zo uit …

…en als u die ruimte weggeeft, dan ziet het er zo ongeveer zo uit.

30

Inspraakreactie voorontwerp Bestemmingsplan Buytenpark,
Februari/maart 2011

Kwaliteitsteam Buytenpark

Het is duidelijk dat daarmee de beeldkwaliteit en het karakter van het Buytenpark dus
definitief verloren gaan.
Waarmee het Zoetermeerse college van Burgemeester en Wethouders, anders dan
het mogelijk wil suggereren, geen rekening houdt met hetgeen door het bestuur van
de provincie Zuid-Holland ten aanzien van het Buytenpark is bepaald tijdens het
slotberaad op 2 juli 2010 over de nieuwe Provinciale Structuurvisie en de Provinciale
Verordening Ruimte. Namelijk, dat voor uitbreiding van intensieve dagrecreatieve
voorzieningen in en om Buytenpark Zoetermeer “zodanige keuzes moeten worden
gemaakt dat de natuur- en recreatiewaarden van het park en de landschappelijke
kwaliteit zo minimaal als mogelijk worden aangetast” (artikel 4.9.1.2 Provinciale
Structuurvisie). Zie hierover ook hoofdstuk I van deze notitie.
Indertijd is door de provincie de eis vastgelegd, dat voor de ontwikkeling van een
uitbreiding van SnowWorld met een vierde baan in belangrijke mate rekening moet
worden gehouden met het omliggende landschap. En dat daarbij bijvoorbeeld moet
worden gedacht aan “aanpassing van het oppervlak, hoogtevermindering door
gedeeltelijk verdiepte aanleg, het draaien van de baan of andere verbeteringen van
de inpassing”, aldus het letterlijke citaat indertijd van de mededeling hierover op de
provinciale website.
Teruggeschoven variant onvoldoende
In het voorontwerp bestemmingsplan Buytenpark en de daarbij gevoegde bijlagen is
de door de gemeenteraad op 14 december 2009 verkozen ‘teruggeschoven variant’
voor de vierde baan opgenomen. En in dit ontwerp is beslist geen sprake van
‘aanpassing van het oppervlak, hoogtevermindering door gedeeltelijk verdiepte
aanleg, het draaien van de baan of andere verbeteringen van de inpassing, ‘De term
‘teruggeschoven‘ houdt overigens slechts in dat de 300 meter lange baan ongeveer
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20 meter dichter naar de bebouwde kom is geschoven dan in een vorige opzet van
SnowWorld en dus 20 meter minder diep in het park ligt. Wij kunnen ons dus niet
voorstellen dat het Zoetermeerse college van Zoetermeer op basis hiervan ontheffing
zou kunnen krijgen van een belangrijke hoofdregel van de nieuwe Provinciale
Verordening Ruimte, verwoord in artikel 2 lid 1, onder meer inhoudende dat “buiten
de bebouwingscontour geen ruimte is voor bestemmingen ter uitbreiding van
intensieve recreatieve functies”. Welnu: SnowWorld ligt midden in het Buytenpark en
dat is buiten de bebouwingscontour van Zoetermeer.
Op basis van artikel 3 lid 3 van de Provinciale Verordening Ruimte is weliswaar bij
uitzondering ontheffing te verkrijgen van deze bepaling, maar nogmaals: naar ons
oordeel dan alleen als is voldaan aan enkele strikte voorwaarden, zoals de eis dat
“de bebouwing zoveel mogelijk wordt beperkt en ruimtelijk ingepast, en de
natuurwaarden en biodiversiteit niet in onevenredige mate worden aangetast”.
Inpassing onmogelijk
Wat het Zoetermeerse college van B en W op basis van door SnowWorld
gepresenteerde rapporten hierover ook beweert: het leidt geen twijfel dat van een
goede ruimtelijke inpassing en het ontzien van natuurwaarden en biodiversiteit bij het
uitbreidingsplan van SnowWorld onmogelijk is. Ook zal moeilijk vol te houden zijn dat
met de voorziene verdubbeling van het complex - en de hoogte daarvan; meer dan
60 meter; zie hiervoor paragraaf 6 van dit hoofdstuk in deze notitie - ook maar
enigszins is geprobeerd de bebouwing zoveel mogelijk te beperken.
Niet voldaan aan randvoorwaarden
Maar los daarvan: het uitbreidingsplan is nog allesbehalve compleet zolang niet is
voorzien in de een- en andermaal door het Zoetermeerse college toegezegde
compensatie van de natuur die verdwijnt door de bouw van een vierde baan van
SnowWorld. Bovendien ontbreekt er nog een integraal parkeerbehoefte-onderzoek.
Vele malen zijn deze randvoorwaarden genoemd. In de raadsvergadering van 31
januari 2011 heeft het college beide toegezegd en hieraan een einddatum verbonden
van 1 mei 2011. En dus ligt het in de rede in elk geval tot die tijd met de behandeling
van het voorontwerp bestemmingsplan te wachten.
Bij het opstellen van een ‘groencompensatieplan’ zal rekening moeten worden
gehouden met de besluitvorming rond de Visie Buytenpark en het Burgerinitiatief
Buytenpark, beide in de Zoetermeerse gemeenteraadsvergadering van 28 juni 2010.
Hierbij is de beschermde status van het Buytenpark vastgelegd en de
inspanningsverplichting om het natuurlijke karakter en de daarmee gepaard gaande
beleving te vergroten.
Bij de gemeentelijke beschouwingen hierover moet trouwens het ‘invloedgebied’ van
SnowWorld duidelijker worden aangegeven. De invloed van SnowWorld reikt immers
ver buiten het Buytenpark.
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Advies Kwaliteitsteam Groene Hart negeren
Hinderlijk hierbij is, zoals eerder gesteld, dat het Zoetermeerse college zich bij zijn
standpuntbepaling mede zegt te baseren op het door het Kwaliteitsteam Groene Hart
vervaardigde, 5 A4-tjes tellende ADVIES SNOWWORLD TE ZOETERMEER. Dit
advies is op 15/16 december 2009 uitgebracht. Diverse keren hebben we uitdrukking
gegeven aan onze ernstige bezwaren tegen de door het Kwaliteitsteam Groene Hart
gevolgde procedure en handelwijze, alsmede de inhoud en strekking van het
ADVIES SNOWWORLD TE ZOETERMEER. Dit geschrift is namelijk aantoonbaar op
diverse plaatsen incorrect, zo luidt ook de conclusie van de Stichting Groene Hart.
Deze stichting heeft op 8 augustus 2010 in een brief aan het college van B en W van
Zoetermeer onder meer geschreven, niet gelukkig te zijn “met het besluit dat bij het
nu te schrijven uitvoeringsplan van het Buytenpark ook het advies van het
Kwaliteitsteam Groene Hart van 16-12-2009 moet worden betrokken.
Uit niets blijkt nl. dat het Kwaliteitsteam Groene Hart goed op de hoogte is van de
huidige natuur- en recreatieve waarden van het Buytenpark. Bovendien is in dit
advies op geen enkele manier rekening gehouden met wat er eerder voor dit gebied
is afgesproken, en uiteraard ook niet met de besluitvorming die zeer onlangs tot
stand is gekomen.
Samenvattend vragen wij u in het vervolg vooral in samenspraak te gaan met het
Kwaliteitsteam Buytenpark, dat zich in voorkomende gevallen zal verstaan met de
Stichting Groene Hart. Ook vragen wij u acht te slaan op de recent vastgelegde
wensen van de provincie Zuid-Holland ten aanzien van het Buytenpark en de
inpassing van SnowWorld.
In onze visie kunnen de adviezen van het Kwaliteitsteam Groene Hart van 2009
worden genegeerd, deels omdat die voortijdig zijn en niet gebaseerd op voldoende
onderzoek, deels omdat die door recente besluitvorming onbruikbaar zijn geworden.”
Direct reageren bij het Kwaliteitsteam Groene Hart zelf bleek niet nuttig. Op het
dringende verzoek het uitgebrachte advies te corrigeren kwam van de toenmalig
voorzitter Y. Feddes onder meer het antwoord: “Het Kwaliteitsteam is ingesteld door
de Stuurgroep Groene Hart en dus geen formeel bevoegd orgaan in de
besluitvorming en geen onderdeel van de beleidskolom. (…) Het is aan de
betreffende overheidsinstantie om daar al dan niet van af te wijken (…)”.
Ook een beroep op de Nationale Ombudsman en het college van gedeputeerde
staten van Zuid-Holland, een van de instellende organen van het Kwaliteitsteam
Groene Hart, haalde het niet. Een lijst met kritiekpunten en vragen aan de
ambtenaren binnen de Werkgroep Buytenpark is tot op heden niet beantwoord.
Tot nog toe is dit advies van het Kwaliteitsteam Groene Hart nooit ook maar ergens
openbaar behandeld of besproken. De gemeenteraad van Zoetermeer heeft op 14
december 2009 het principebesluit genomen de mogelijkheid te openen tot het onder
strikte voorwaarden voorzien in een vierde baan van SnowWorld, twee dagen
voordat het rapport van het Kwaliteitsteam Groene Hart hierover werd gepubliceerd.
Maar wonderlijk genoegd ligt dit advies nu wel als een van de bijlagen bij het
voorontwerp bestemmingsplan. En nog wonderlijker is het misschien dat het advies
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kennelijk ter commentariëring is voorgelegd aan de exploitant van SnowWorld en dat
diens commentaar is opgenomen in het door hem op 12 oktober 2010 ingeleverde
rapport over de mer- beoordeling. Volgens ons ten onrechte. Het lijkt ons goed te
besluiten dit rapport definitief niet mee te wegen bij de gedachtevorming over het
Buytenpark.
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Paragraaf 6. De hoogte van de 4e baan
De hoogte van de vierde baan is enigszins afhankelijk van hoe gemeten wordt.
Daarom variëren de uitkomsten van 61 tot 65 meter. Wij volstaan met de mededeling
dat deze baan meer dan zestig meter hoog wordt. In vergelijking met de huidige
situatie betekent dit dat de baan vele malen hoger, breder en langer wordt dan de
derde baan en drie keer zo hoog als de heuvels rondom. Gezien de horizonvervuiling
die deze derde baan al met zich meebrengt, is een kolossaal bouwwerk zoals de
vierde baan in het Buytenpark een absolute misser. We praten gewoon over
ongewenste hoogbouw in een natuurgebied. Voor het Kwaliteitsteam Buytenpark
maakt het daarbij niet uit of er sprake is van een woontoren, een kantoorgebouw of
een ander utiliteitsgebouw zoals SnowWorld.
Relevant zijn voor ons onder meer de volgende stellingen in de gemeentelijke
Hoogbouwvisie, vastgesteld op 1 juni 2004:
a. Hoogbouw is dominant en bepaalt het silhouet. Hoogbouw is beeldbepalend
en beeldvormend.
b. Toepassing van hoogbouw heeft vaak consequenties voor het verblijfsklimaat
in de directe omgeving van hoge gebouwen. Zo zijn bezonning
(schaduwkegel) en het windklimaat (mogelijke windhinder) van de omgeving
van grote invloed op de beleving en het gebruik van de openbare ruimte van
hoge gebouwen.
c. Zoetermeer hanteert een zoneringsplan, waarin zones zijn aangegeven waar
ontwikkeling van hoogbouw in de toekomst in principe mogelijk, gewenst of
niet gewenst is.
d. Daarbij is sprake van een stedelijke kernzone waarbinnen grote diversiteit is
toegestaan. Daarbuiten zijn zones gesitueerd waar het rustige suburbane
wonen op de eerste plaats staat. De combinatie van wonen met
landschappelijke elementen als groen en water geven deze wijken nieuwe
kansen. Het accent ligt hier op laagbouw. Slechts in incidentele gevallen is
hoogbouw mogelijk als daar vanuit de plek aanleiding toe is ter ondersteuning
van de stedenbouwkundige structuur. Dit kan zijn rond het station en het
wijkcentrum met zijn winkel- en sociale voorzieningen of ter markering van
wijkentrees, zoals bijvoorbeeld de geplande woontoren in Oosterheem.
e. De locaties bij de stadsentrees Amerikaweg, Zwaardslootseweg en
Aziëweg/Noord Aa passen in het hoogbouwmodel maar vervallen omdat
hoogbouw op deze locaties te dominant wordt geacht.
f. Met behulp van computerbeelden is onderzocht wat de invloed van hoogbouw
is op het stadssilhouet van Zoetermeer. De centrale vraagstelling hierbij is:
wat verandert er in de skyline van Zoetermeer ten opzichte van de huidige
situatie (inclusief huidig bekende planontwikkeling) als gevolg van
mogelijkheden en ideeën voortkomend uit de Hoogbouwvisie?(…) Vanuit het
noordwesten is de skyline van Zoetermeer nadrukkelijk aanwezig. Vanuit de
Meerpolder is vrijwel onbelemmerd zicht op de stad mogelijk.
g. Initiatieven voor hoogbouw moeten altijd passen in een voor de locatie op te
stellen stedenbouwkundig plan en bestemmingsplan. De consequenties van
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hoogbouw voor de omgeving (windhinder, bezonning, uitzicht, privacy,
zichtlijnen en dergelijke) moeten in deze planvormen aan de orde komen.
Bij c en d past de in paragraaf 3 al gemaakte opmerking dat een stadskern in de
planologie bekend staan als Central Business District (CBD).
Maart het Kwaliteitsteam Buytenpark vindt ook voor het overige dat op basis van
deze Hoogbouw-uitspraken van de gemeente zelf geen meer dan 60 meter hoog
gebouw (de 4e baan) aan de rand van Zoetermeer mag worden toegelaten.
Uit onze contacten met de officiële internationale skibond (de FIS) is trouwens
gebleken dat zelfs die hoogte voor de wedstrijdsport niet voldoende is. Dit omdat ook
dan formeel van internationale skiwedstrijden waaraan bijvoorbeeld onze Olympische
snowboarder Nicolien Sauerbreij zou kunnen deelnemen, niet zo maar sprake kan
zijn. Daarvoor is de vierde baan dan niet eens hoog genoeg. De FIS eist voor de
parallelslalom - dat is waaraan Nicolien Sauerbreij meedoet – namelijk een minimaal
hoogteverschil van 80 meter. En daarmee vervalt dus het argument dat de lengte en
hoogte nodig zijn voor een internationale wedstrijdbaan, althans voor wedstrijden
onder auspiciën van de officiële en belangrijkste internationale bond, de
Internationale Skifederatie, de FIS. Zie hieronder het antwoord van
Uwe Beier
Snowboard Race Director
INTERNATIONAL SKI FEDERATION (FIS)
Blochstrasse 2
CH - 3653 Oberhofen/Thunersee
Mobile: +49 171 6800093
Phone: +41 33 2446161
Fax: +41 33 2446171
beier@fisski.com
www.fis-ski.com
www.fissnowboard.com

Unter dem folgenden Link finden sie die grundsätzlichen technischen Daten die für
unsere Bewerbe vorgeschrieben sind.
http://www.fis-ski.com/data/document/icr-08-snowboard-with-changes-clean1.pdf
für den Parallelslalom gilt beispielsweise:
2502 Technical Data
2502.1 Technical Data Parallel Slalom
For Parallel Slalom (PSL) the vertical drop of the course must be between
80 and 120 meters with a minimum of 18 gates. It is recommended to set
around 25 gates in PSL with a horizontal distance (turning pole to turning
pole) of between 10–14 meters.
The course should have a length on the ground of a minimum of 250 meters
and a maximum of 450 meters – recommended length is approximately
350 meters. In general the courses should be between 17° to 22°
in average steepness for PSL and a minimum width of 30 meters.
36

Inspraakreactie voorontwerp Bestemmingsplan Buytenpark,
Februari/maart 2011

Kwaliteitsteam Buytenpark
Daaraan voldoet bijvoorbeeld wel SnowWorld Landgraaf, maar SnowWorld
Zoetermeer niet, ook niet in de nieuwe situatie.
Martin Loose, lid van de PvdA-statenfractie in de provincie Zuid-Holland, indiener van
het in juli 2010 door Provinciale Staten aanvaarde amendement van de Provinciale
Structuurvisie (PSV), ter verdere bescherming van het Buytenpark (zie elders), heeft
op 17 februari 2011 de volgende schriftelijke vragen gesteld aan het college van
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.
1.

Hebt u sinds de vaststelling van de PSV overleg gehad met de gemeente over
de betekenis van het amendement en de manier waarop daaraan invulling zou
kunnen worden gegeven?
2.
Hebt u de indruk dat er sinds juli 2010 voldoende serieus is onderzocht hoe de
nadelen geminimaliseerd kunnen worden, conform de tekst van het
amendement?
3.
Welke criteria gaat u gebruiken bij het beoordelen van de ontheffingsaanvraag?
Gaat u daarbij ook toetsen of de voorgestelde afmetingen van de vierde baan
daadwerkelijk nodig zijn en ook reëel zijn m.b.t. de verwachting dat er
internationale wedstrijden kunnen worden gehouden?
4.
Bent u voornemens, na eerste beoordeling van de in te dienen
ontheffingsaanvraag zo nodig nog aanvullende onderbouwing cq aanpassing
van de plannen te eisen, om alsnog tot een voldoende invulling van het
genoemde amendement te komen?
In een toelichting wijst hij erop dat “in het ter inzage gelegde voorontwerp wel de
tekst uit de PSV wordt geciteerd, maar niet aangegeven op welke wijze hieraan
invulling is gegeven. Op een informatieavond in Zoetermeer op 15 februari viel uit
gemeentelijke mond te beluisteren, dat er naar aanleiding van het amendement geen
enkele bijstelling heeft plaatsgevonden”.
In dit verband is opmerkelijk wat de toelichting op het voorontwerp bestemmingsplan
meldt en niet meldt over het wedstrijdbaanaspect, dit kennelijk ingegeven door
SnowWorld. Op pagina 21 van de toelichting staat namelijk weliswaar dat de skibaan
qua afmetingen moet voldoen aan de gangbare specificaties voor een wedstrijdbaan.
Maar daar noemt de toelichting wel de lengte-eis en de breedte-eis maar niet de
hoogte- en de vervaleis van 80 meter
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Paragraaf 7. De volkstuinen
Op dit moment is er in het Buytenpark een tuinvereniging gevestigd. Deze ligt
volledig uit het zicht van de bezoekers aan de Achterweg. Er zijn nu plannen om een
tweede tuinvereniging in het park te vestigen. Het Zoetermeerse college van
Burgemeester en Wethouders heeft op dinsdag 12 oktober 2010 gemeend te moeten
besluiten tot verplaatsing van de volkstuinen van Seghwaert naar het Buytenpark.
Het Kwaliteitsteam Buytenpark is daardoor onaangenaam verrast. Niet alleen door
het besluit, maar ook door de manier waarop dit genomen is, namelijk zonder overleg
met het Kwaliteitsteam Buytenpark. ‘’Dat u dit besluit neemt zonder voorafgaand
overleg met ons grieft ons zeer”, hebben we het college meteen geschreven.
“Temeer omdat dit in strijd is met het op 28 juni 2010 door de gemeenteraad
genomen besluit, “de Visie Buytenpark uit te werken in een uitvoeringsplan voor het
Buytenpark en dit uitvoeringsplan op te stellen in overleg met het Kwaliteitsteam
Buytenpark”.
Zoekgebied in plaats van vestigingslocatie
In het derde beraad van deze werkgroep, maandag 11 oktober 2010, is van
ambtelijke zijde voor het eerst een ‘voorlopige schets’ getoond van het op basis van
de Visie Buytenpark verder te ontwikkelen Buytenpark, met daarin een potentiële
locatie voor de volkstuinen die zich nu in Seghwaert bevinden. “Terwijl het overleg
daarover nog moet beginnen heeft u het kennelijk al een dag na de eerste aanzet
daartoe wijs geoordeeld, alvast een besluit te nemen. Dit achten wij
onaanvaardbaar”, zo hebben we geschreven.
In dit verband is het relevant dat in de Visie Buytenpark uitsluitend is vastgelegd dat
het de ‘bedoeling’ is het westelijke weidegebied aan te wijzen als ‘onderzoeksgebied’
voor de herhuisvesting van het volkstuinencomplex Seghwaert. Volgens pagina 15
van de Visie Buytenpark heeft dit weidegebied “hoge natuurwaarden”. De Visie voegt
er aan toe: “Hier broeden veel weidevogels, maar vooral ook de bruine kiekendief.
Langs de Voorweg zijn onder andere steenuilen, kerkuilen en torenvalken te vinden”.
We maken hierbij de kanttekening dat naar ons oordeel volkstuinen niet beschouwd
kunnen worden als een mogelijkheid ter verrijking van het Buytenpark. Er bevinden
zich, zoals gezegd, nu al volkstuinen aan de rand van het Buytenpark. Uitbreiding
van dat quotum zoals nu aangegeven zal naar ons oordeel ten koste gaan van de
beschermde vogelsoorten aan de rand van het Buytenpark, met name in het
waterrijke deel achter het weidegebied. Reservering in deze hoek van het
Buytenpark van het aangegeven oppervlak aan parkeerruimte lijkt ons bovendien
ook niet verstandig. En onder meer in strijd met het op 28 juni 2010 genomen besluit,
“dat de aan te leggen parkeerplaatsen in het Buytenpark zo groen mogelijk en binnen
een zo groen mogelijke omzoming worden gerealiseerd”.
Mistige planvorming
Het verbaast ons daarnaast zeer dat er verschillende vrij mistige weergaven zijn van
het volkstuinenplan: het kennelijk voor de tuinen bedoelde kleine vlakje op de
tekening in de Visie Buytenpark en de veel ruimere reservering nu, met 120
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volkstuinpercelen, een verenigingsgebouw en 96 parkeerplaatsen waarover de
Volkstuinvereniging Seghwaert de beschikking krijgt.
Overigens over mist gesproken: het lijkt van belang duidelijkheid te krijgen over
enkele getallen. Zo meldt pagina 40 van de toelichting dat het bij de nieuwe
volkstuinlocatie gaat om een complex van 4 ha dat plaats biedt aan maximaal 156
tuinen, een verenigingsgebouw van maximaal 325 m², op de tuinen ruimte voor
maximaal 4000 m² bebouwing in de vorm van tuinhuisjes, schuurtjes en kassen, met
een maximum bebouwingspercentage van 10% per tuin tot een maximum van 25 m²
per tuin en 75 parkeerplaatsen.
In dit verband wijzen we erop dat, zoals eerder gemeld, de Visie Buytenpark het
weidegebied voornamelijk als een natuurgebied kwalificeert (blz. 20). En aangezien
Het Buytenpark onderdeel is van de regionale groenstructuur, daardoor betekenis
heeft voor de natuur op regionaal niveau (zie blz. 54 van de Visie Buytenpark) moet
ook bij het eventueel weggeven van dit gebied aan de Volkstuinvereniging Segwaert
het compensatiebeginsel gelden. “Dat betekent dat wanneer een deel van het groen
wordt afgehaald, een vergelijkbaar oppervlak aan groen op een andere plek moet
worden toegevoegd", aldus de Visie Buytenpark.
Wij vinden het dus absoluut geen goed idee om een volkstuinencomplex van de
voorgestelde omvang in het weidegebied te realiseren. En we protesteren tegen de
verrommeling die intussen al in dit gebied heeft plaatsgehad door er op voorhand
een gigantisch zandpakket af te graven en er een kleipakket voor in de plaats te
leggen. Dit zonder stil te staan bij de ecologische consequenties daarvan.
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Paragraaf 8: Het padenplan
Het bestaande Padenplan in het Buytenpark dateert van de ingebruikstelling van het
park. Inmiddels is er dringend behoefte aan meer duidelijkheid over de regels in het
park. Steeds vaker komt het voor dat met name mountainbikers overal in het park
rijden, dus ook op de voetpaden waar dat wettelijk verboden is. In het park is een
absoluut gebrek aan enige vorm van handhaving op dit terrein. Op het moment zijn
alleen al binnen de Vogelwerkgroep ten minste twee gevallen bekend van mensen
die door mountainbikers zijn aangereden. Het Kwaliteitsteam Buytenpark wil aan
deze situatie een einde maken.
Zoals we al hebben betoogd in de Werkgroep Buytenpark en in brieven aan het
college van B en W , lijkt het ons nodig dat er op korte termijn duidelijkheid komt over
waar er gefietst mag worden op de bestaande paden in het Buytenpark. We
willen de padenstructuur onder de loep nemen, omdat we hebben geconstateerd dat
er paden zijn bijgekomen door het platrijden van de vegetatie door mountainbikers.
Het feit dat het mountainbiken oogluikend wordt toegestaan terwijl dit NIET de
bedoeling is, wekt de indruk dat dit zomaar kan en mag. Dit geeft een verkeerd
voorbeeld. Op deze manier gaat de natuurfunctie steeds meer teloor (zie ook
verderop).
Vernieling biotoop
Naast dat wandelaars en mountainbikers elkaar in de weg zitten, heeft het
toegenomen gebruik door mountainbikers ook een negatief effect op de ontwikkeling
van de natuur in het Buytenpark. Zeker omdat ook buiten de paden wordt gereden.
Inmiddels worden ook steeds vaker gemotoriseerde “sporters” gesignaleerd (zie de
foto’s). Hierdoor ontstaan steeds meer paden, waardoor de ruimte in “postzegels”
wordt verdeeld. Dit heeft tot gevolg dat de verstoring van de fauna steeds ernstiger
wordt. Dit is onder meer het gevolg van het niet handhaven van het beleid in het
Buytenpark. Mountainbikers zijn alleen toegestaan in het speciale gedeelte dat naast
Intratuin ligt en worden gedoogd in het stuk naast SnowWorld waar onlangs een
heuvel daarvoor is opgeworpen.
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Grootschalige recreatieve activiteiten, zoals het NK mountainbike in juli, vormden de
genadeklap voor vele late broedvogels die geen kans meer kregen om hun jongen
groot te brengen. De kampioenschappen trokken ook veel mountainbikers aan die
rond deze periode kwamen oefenen. Het ‘bijfietsen’ van nieuwe paden versnipperde
het leefgebied van plant en dier. Hierdoor neemt de intensiteit van de verstoring
verder toe met als gevolg een afname van de biodiversiteit. Ervaren waarnemers van
de Vogelwerkgroep Zoetermeer hebben al een achteruitgang van de vogelstand
geconstateerd.
Natuur centraal
In het natuurstergebied hoort natuurontwikkeling centraal te staan. In dit
gebied dienen geen functies te worden toegestaan die strijdig zijn met de
natuurstatus die de Gemeente Zoetermeer nota bene zelf aan het gebied heeft
verleend. Voor dit probleem zou een oplossing moeten worden gevonden met een
verbetering van het bestaande padenplan. De ambtelijke vertegenwoordigers in de
werkgroep hebben in het overleg te kennen gegeven dat ze hiermee op korte termijn
aan de slag zullen gaan. We realiseren ons dat voor een goede oplossing ook met
de fietsers/mountainbikers zal moeten worden gesproken. Daar zal dus stellig enige
tijd mee gemoeid zijn. Bovendien weten we sinds kort uit ervaring, dat een
organisatie als de Koninklijke Nederlandse Wielren Unie (KNWU) niet licht tot overleg
bereid zal zijn over het Buytenpark.
Maar die tijd kunnen we niet laten passeren zonder nu alvast een belangrijke
maatregel te nemen. En eigenlijk ligt dan een maatregel die de Gemeente al hád
genomen - zie Artikel 5:24 van de Zoetermeerse Algemene Plaatselijke Verordening
(APV), laatste versie de datum 5 november 2010 - en die alleen een goede
handhaving nodig heeft, het meest voor de hand. In het begrazingsgebied is
immers het gebruik van de voetpaden door alle soorten fietsers verboden. Het
probleem is echter dat het naar onze waarneming al jaren aan handhaving van dit
verbod ontbreekt. Dat leidt er onder meer toe dat er vanuit nabijgelegen leisureaanbieders volop in het natuurgebied wordt gecrost. Terwijl er al sinds de opening
van het Buytenpark een speciaal parcours is voor mtb-ers tussen SnowWorld en
Intratuin. Inmiddels heeft het Kwaliteitsteam Buytenpark hiervan formeel aangifte
gedaan bij justitie.
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In het naast het natuurstergebied gelegen gedeelte van het Buytenpark wordt het
gebruik van sommige paden door mtb-ers gedoogd. Er is daar zelfs onlangs een
verkeerd signaal afgegeven doordat er op het voormalige inzamelpunt een speciale
mtb-heuvel is aangelegd. Het Kwaliteitsteam Buytenpark vindt het van belang dat
alle fietsverkeer wordt tegengegaan binnen het begrazingsgebied van het
Buytenpark buiten de asfaltweg en het pad dat aan de oostelijke zijde de sportvelden
met het noordelijke fietspad verbindt.
Het padenplan staat ook op de agenda in de gesprekken die onze bioloog/ecoloog
drs. Winfried van Meerendonk namens het Kwaliteitsteam Buytenpark voert met de
stadsecoloog drs. Hendrik Baas, namens de gemeentelijke vertegenwoordiging in de
Werkgroep Buytenpark. Daarbij is van beide zijden aangegeven dat eerst de
natuurwaarde-hotspots goed in kaart gebracht moeten worden. Dit gaat gebeuren
door verkenningen ter plaatse.
Het is de bedoeling het nieuwe padenplan te baseren op de aldus vastgelegde
natuurwaarden en de mogelijkheden tot natuurversterking ter plaatse. Smalle
rietkragen kunnen bijvoorbeeld verbreed en bestaande paden vernauwd of
verwijderd, om te voorkomen dat er versnipperde postzegelgebiedjes komen waar
vormen van recreatie de overhand krijgen die de aanwezige natuurwaarden
schaden.
Het lijkt ons geen goede zaak een ontwerp bestemmingsplan voor te leggen zonder
dat het padenplan precies is ingevuld.
Dat neemt niet weg dat het noodzakelijk is in de tussentijd goed te handhaven waar
wel en waar niet gemountainbiked mag worden, dit volgens het eerder in deze
paragraaf vermelde Artikel 5:24 van de Zoetermeerse Algemene Plaatselijke
Verordening (APV).
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Paragraaf 9: Uitbreiding van de begraafplaats
Zoetermeer heeft vier begraafplaatsen, waarvan vooral de Nieuwe Begraafplaats in
het Zuidoostelijke deel van het Buytenpark in gebruik is voor bijzettingen. Deze
begraafplaats - destijds gevestigd aan de Hoflaan - is er vanaf het begin van het
park geweest, maar is de afgelopen jaren steeds verder uitgebreid. Zoals in
hoofdstuk I opgemerkt is in 2000 de begraafplaats uitgebreid met 124 nieuwe
graven en werd de Terp toegevoegd om aan de vraag naar nog meer graven te
voldoen. Ook is er een aula annex crematorium gebouwd ter vervanging van de aula
bij de oorspronkelijke ingang van de begraafplaats aan de Hoflaan. De huidige
ingang van het complex ligt aan de Buytenparklaan. De begraafplaats telt nu circa
2500 graven op een oppervlak van zo’n 45.000 m2. Dat is volgens de gemeente te
klein om aan de vraag te voldoen. Er wordt al zeer binnenkort ruimtetekort verwacht.
Moderne alternatieven zoals bovengronds begraven en andere effectieve vormen
van ruimtegebruik zijn kennelijk niet overwogen. Bovendien is de vraag te stellen of
een tweede grote begraafplaats elders, bijvoorbeeld in Oosterheem, voor een grote
stad als Zoetermeer geen betere keuze is. Het Kwaliteitsteam Buytenpark vindt dat
dit serieuze alternatieven voor uitbreiding zijn, die nader onderzoek verdienen,
alvorens over uitbreiding van de begraafplaats in het Buytenpark beslist kan worden.
Dit zeker gezien de effecten die uitbreiding heeft op de overige activiteiten ter
plaatse. Positief is dat de gemeente de bouw van een uitvaartcentrum in het
Buytenpark niet toestaat.
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Paragraaf 10. Verplaatsing van de sportverenigingen
Het zuidoostelijk deel van het Buytenpark herbergt een wat vreemde combinatie van
een begraafplaats met diverse sportverenigingen. Eerder in dit stuk hebben we
daarvan al een summiere inventarisatie gegeven. We volstaan hier met de
opmerking dat door dit gemengde gebruik een zeer rommelig beeld is ontstaan en
beperken ons nu tot de gebruiksdoelen die beïnvloed worden door de uitbreiding van
de begraafplaats.
De paintballers en honden
In het Voorontwerp Bestemmingsplan Buytenpark is onder meer de verhuizing
voorzien van Paintball Extreme Sport alsmede een verhuizing van de Hondenschool.
Dit gebeurt naar een locatie die voor iedereen die direct aan het park woont nadelig
uitpakt. Zeker voor de mensen die aan de Meerpolder, de Cesar Franckrode en de
Chopinrode wonen komt de geluidsoverlast straks 200 meter dichterbij. Voor de
Bachrode blijft de afstand hetzelfde, maar wordt het geluid in de toekomst minder
afgeschermd door gebouwen dan nu het geval is. Omdat de eerste rij woningen het
geluid goed afschermen is er in de rest van de wijk minder overlast, maar wanneer je
gaat wandelen in het Buytenpark is de paintball toch duidelijk voor iedereen
aanwezig. Dat is onaanvaardbaar in een park dat bekend moet staan om zijn rust en
ruimte.
Het lijkt het Kwaliteitsteam Buytenpark dan ook zinvol dat de gemeente om te
beginnen voor de paintballers een plek gaat zoeken buiten het Buytenpark. De
paintballvereniging is hier ongewenst omdat ze extreem veel hinder veroorzaakt. Dan
gaat het om zowel veel geluidoverlast als om overlast doordat paintballetjes
terechtkomen op het naastgelegen fietspad en op de parkeerplaats van het
crematorium/begraafplaats. Naast dat toevallige voorbijgangers geraakt kunnen
worden, spelen kinderen met de balletjes waardoor ze door het hele park verspreid
raken. Deze problemen zijn niet te ondervangen door deze activiteit te verplaatsen
naar een andere locatie in het park. Sterker: de overlast zal alleen maar toenemen.
Ons dunkt dat er elders in Zoetermeer betere (binnen)locaties te vinden moeten zijn.
Bovendien kan zowel de paintballers als de hondenclubleden op de voorgestelde
locatie geen parkeergelegenheid worden geboden. Omdat er zo te zien wel één of
twee parkeerplaatsen zijn gereserveerd betekent dit dat er in de toekomst toch auto’s
gaan rijden over het huidige wandelpad tussen de twee voetbalverenigingen. Dit
kunnen veel bewegingen zijn, omdat mensen hun zware spullen bij het terrein zullen
willen afzetten. Dit zou kunnen leiden tot gevaarlijke situaties.
Wat de leden van de hondenvereniging betreft is er bovendien nog een ander
probleem. Zij gebruiken de auto’s en karren nu vaak om de honden te laten
‘wachten’. De honden zijn dan rustig. Wanneer dat niet meer mogelijk is, door gebrek
aan parkeerruimte nabij, zullen alle honden gelijktijdig aanwezig zijn op het terrein en
zal het vaker voorkomen dat ze naar elkaar blaffen en zo voor meer lawaaioverlast
zorgen. Deze locatie is daarom waarschijnlijk ook voor de hondenvereniging niet zo
handig. Wij zouden derhalve graag zien dat de gemeente voor deze activiteiten een
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alternatieve locatie zoekt. En terzijde: deze mening wordt zelfs intussen gedeeld door
de paintballvereniging, zo is ons gebleken.
De baggerdepots
Het bestaande baggerdepot bij de Schapenweide moet van vorm worden veranderd
om de verhuizing van de paintball en hondenvereniging mogelijk te maken. Waneer
de paintball elders gevestigd zou worden, kan deze kostbare exercitie achterwege
blijven.
Het Kwaliteitsteam Buytenpark wil overigens meer inzicht over de noodzaak en de
functie van de twee baggerdepots in het Buytenpark - zowel in de zuidwestelijke als
in de noordoostelijke hoek - eventueel in overleg met het Hoogheemraadschap van
Rijnland. Vooralsnog vinden wij het een aantasting van de natuurwaarde van het
Buytenpark. Wij bepleiten onderzoek naar de mogelijke ecologische consequenties
van die twee baggerdepots. Bovendien lijkt het nuttig op korte termijn te bezien of het
mogelijk is te volstaan met één baggerdepot binnen dit gebied.
Overigens is meer duidelijkheid nodig over de mogelijkheid een van de twee
baggerdepots op den duur als overbodig te verklaren en dus te sluiten. Nu al moet
bovendien goed worden vastgelegd dat het daardoor mogelijk vrijvallende gebied
nooit mag worden bebouwd
De schapenweide
We willen behoud van ‘het schapenweitje’ aan de oostkant van het Buytenpark, nabij
het daar gelegen baggerdepot. Dit weitje is als foerageergebied van belang omdat
schapen het gras heel kort afvreten. Hazen en konijnen komen vooral op het
eiwitrijke, verse gras af omdat ze ouder gras niet goed kunnen verteren. De grote
grazers kunnen dat juist weer wel en zijn daarom geschikter om tussen de ruigte te
grazen. Fazanten eten kruiden maar ook regenwormen en slakken die in het korte
gras beter te vinden zijn. Soms graven ze ook, net als kippen. Na jarenlange
begrazing kan het veldje interessant worden vanwege mierenvolken die daar snel
opwarmen wanneer ze boven de grond komen. Dat is weer gunstig voor de groene
specht die hoofdzakelijk van mieren en hun poppen, larven en eieren leven.
Bij de bewoners van de wijk Buytenwegh is er duidelijk meer draagvlak voor het
open-lucht-theater dat hier een maand per jaar een plaats heeft dan voor de
hondenvereniging of de paintballclub. De gemeente zou hier rekening mee moeten
houden.
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Samenvatting
Dit alles in enkele steekwoorden samenvattend vinden wij, als Kwaliteitsteam
Buytenpark, dat het Voorontwerp Bestemmingsplan Buytenpark, inclusief de bijlagen,
niet strookt met eerder uitgezet beleid door de gemeente, de provincie en het Rijk en
onvoldoende rekening houdt met de nu al aanwezige bijzondere waarden van het
Buytenpark.
Het Kwaliteitsteam Buytenpark acht het zelfs zeer waarschijnlijk, dat op grond van de
huidige wetgeving diverse onderdelen van het Voorontwerp Bestemmingsplan
zonder meer niet te handhaven zijn.
Te weinig is rekening gehouden met belangrijke elementen in de gemeentelijke Visie
Buytenpark en de daaraan gekoppelde besluitvorming omtrent het Burgerinitiatief
Buytenpark.
De in het Voorontwerp Bestemmingsplan Buytenpark uitgezette koers wijzen we
vooral af, omdat die leidt tot een invulling van het Buytenpark waarbij diverse
elementen de kenmerken hebben van teveel, te groot, te hoog en te dominant.
Dit geldt in het bijzonder voor:
• de ruimte die het plan wil geven aan verdubbeling van het overdekte
skicomplex van SnowWorld - waarbij moet worden voorzien in een vierde
skibaan met een hoogte van meer dan 60 meter;
• de aanleg van een nieuw volkstuinencomplex,
• uitbreiding van de begraafplaats en
• verplaatsing van ‘sport’-verenigingen, en dan wat dat laatste betreft in het
bijzonder nog de paintballclub.
Ten onrechte wordt afgezien van een formele milieu-effectrapportage (m.e.r.) voor de
eventuele aanleg van een vierde baan van SnowWorld.
Het Voorontwerp Bestemmingsplan Buytenpark ontbeert ook een
natuurcompensatie-paragraaf waarin is aangegeven op welke wijze eerder
beschermde natuurdelen van het park bij verdwijnen moeten worden
gecompenseerd.
Het is daarnaast nodig, vooraf meer duidelijkheid te geven over de padenstructuur
binnen het Buytenpark en met name over de toegang tot delen van het park voor
mountainbikers.
Voorts is er meer inzicht nodig in de verkeersbewegingen en met name de
parkeerbehoeften.
Het Kwaliteitsteam Buytenpark acht voortgaan met de procedure dan ook nu
incorrect. Dit mede omdat nog niet precies is aangegeven hoe de inspraak op
diverse onderdelen is geregeld. Bovendien wil het Kwaliteitsteam Buytenpark het
gemeentebestuur ernstig in overweging geven, met spoed studie te maken naar de
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mogelijkheid SnowWorld op termijn te verplaatsen naar een locatie waar ook verdere
uitbreiding nog mogelijk is, zoals het Van Tuyllpark. Waar dan tevens voldoende
ruimte zou zijn om aan alle internationale eisen voor een indoorskibaan te voldoen,
wat in het Buytenpark niet het geval kan zijn. Studie is ook op haar plaats waar het
gaat om het bezien van mogelijkheden tot toepassing van alternatieven voor het
uitbreiden van de begraafplaats, alsmede voor de uitplaatsing van de Paintballclub.
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