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HET BUYTENPARK KRIMPT
Het natuurgebied in het Buytenpark krimpt. Dit ondanks het verzet van de
Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark daartegen en ontegenzeggelijk zeer tegen
de wens van de naar schatting een kwart miljoen mensen die jaarlijks van de
natuur, de rust en de ruimte in het Buytenpark genieten. Die krimp is vooral het
gevolg van het gemeentelijk beleid dat in 2014 om te beginnen heeft voorzien
in de vestiging van de Tuinvereniging Seghwaert in de westhoek en vervolgens
het licht op groen heeft gezet voor een procedure ter uitbreiding van
SnowWorld middenin het park.

De tuinvereniging tegenhouden is niet gelukt. Uiteindelijk heeft de Raad van
State ons als Kwaliteitsteam in april 2014 in het ongelijk gesteld met als
hoofdargument, dat een gemeentebestuur nou eenmaal die beleidsvrijheid
heeft. Vervelend was dat de gemeente lopende de procedure doorging met het
voorbereiden. Dat heeft in deze zaak een niet onbelangrijke rol gespeeld.
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Onafhankelijke adviseurs van de Raad van State hebben namelijk
geconstateerd, dat daarmee het leefgebied voor de vogels hier al zo was
verstoord, dat een beroep op hun bescherming geen zin meer heeft.
Te vrezen valt dat het met plan om de derde baan van SnowWorld te verlengen
van 210 tot ruim 300 m en te verhogen van een kleine 40 tot meer dan 70 m niet ver van een tamelijk zeldzame uilenpopulatie - net zo kan gaan. De
beslissing valt vermoedelijk midden 2015, maar intussen zijn al vele
voorbereidingen getroffen. Het heeft ons verzet ertegen in 2014 niet kunnen
temperen, integendeel.
Het Kwaliteitsteam heeft in 2014 ook pluspunten kunnen boeken. Zo is het
mountainbikers niet meer vrij toegestaan gebruik te maken van het
noordwestelijke kwart van het park. Bovendien is met succes aandacht
gevraagd voor de mogelijkheid de hondenschool op een andere plek te
situeren dan recht tegenover de Meerpolder.
Globaal zijn de activiteiten van het Kwaliteitsteam in 2014 net als in 2013 te
verdelen over 9 aandachtspunten. In dit jaarbericht worden ze afzonderlijk kort
behandeld.
Als Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark verenigen we vele natuurgebruikers.
Wij richten ons vooral op het behouden en bevorderen van de ruimtelijke,
landschappelijke en ecologische kwaliteiten van het Buytenpark. Daarbij hoort
ook, dat wij pal staan voor het zorgvuldig benutten van de beschikbare ruimte
en dat we oneigenlijk gebruik actief bestrijden. In dat verband proberen we in
gesprek te zijn met alle belanghebbenden en bestuurders, om te beginnen de
vertegenwoordigers van de gemeente Zoetermeer.
Ons team heeft vijf bloedgroepen: de omwonenden van het park maar ook vier
in de stichtingstatuten genoemde organisaties. Dat zijn de Vogelwerkgroep
Zoetermeer (VWZ), de Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor 'sGravenhage en omstreken (AVN), de IVN Vereniging voor natuur en milieueducatie en de Stichting Bomen Over Leven (BOL). De stichting kent geen
betalende leden en ontvangt geen subsidie. De kosten worden gezamenlijk
gedragen door de individuele bestuursleden en betaald uit donaties.

Aldus vastgesteld door het bestuur van
de Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark
dd: 6 mei 2015.
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ACTIEPLAN MET 9 AANDACHTSPUNTEN
Van alle actiepunten van het Kwaliteitsteam Buytenpark vindt onze achterban het
verzet tegen de invloed van SnowWorld op de natuur in het Buytenpark het
belangrijkste. Dit blijkt uit een e-mailenquête die we in november en december 2014
hebben gehouden onder de ontvangers van onze nieuwsbrief. Ongeveer een kwart
van hen heeft daarop gereageerd.
Op de vraag of, als de verlenging van de derde baan doorgaat, dat alleen mag als de
beschadigde natuur rondom wordt hersteld en de verloren gaande natuur direct
wordt gecompenseerd, is iets meer dan 95% van de antwoorden JA. Een enkeling
voegt eraan toe: “Eigenlijk valt het niet te compenseren. Het gaat niet alleen om een
stukje grond, maar om niet te missen horizonvervuiling in het mooiste groene hoekje
van Zoetermeer. Er valt aan zo’n baan gewoon niet te ontsnappen en het ruïneert
daarmee het buitengevoel dat je nu nog krijgt”. De meesten in onze achterban (bijna
70%) zien de geplande uitkijktoren bij SnowWorld helemaal niet zitten.
Net als in 2013 onderscheidde het Kwaliteitsteam ook in dit jaar 9 aparte
veelomvattende aandachtspunten:
I.
De westhoek van het Buytenpark.
Daarbij ging het om het plan van de gemeente om er te voorzien in 112 siertuinen
van de Tuinvereniging Seghwaert. Dit te bestrijden maakte als primair punt deel uit
van de procedure bij de Raad van State tegen het Bestemmingsplan Buytenpark. De
Raad van State besteedde daaraan een zitting op vrijdag 28 februari 2014. Op die
zitting was het bestuur van de Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark ruimschoots
vertegenwoordigd. Namens het team is vooral het woord gevoerd door onze tweede
secretaris Raymond Timmermans, terwijl ook VWZ-voorzitter drs. Winfried van
Meerendonk en Meerpoldernaar Henk Luiten zijn gehoord. Ruim voor de zitting had
de door het Kwaliteitsteam ingeschakelde advocate mr. Anna Jonkhoff nog een stuk
ingediend bij de Raad van State ter bestrijding van het verweerschrift van de
gemeente en het rapport van de adviseur van de Raad van State (de StAB). Toch
hebben we – op 16 april 2014 - die juridische strijd verloren en wel omdat het
gemeentebestuur van Zoetermeer volgens de Raad van State nou eenmaal de
beleidsvrijheid heeft om dit soort bestemmingen zo vast te leggen. We zullen nu
proberen de schade zo klein mogelijk te houden.
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Zo willen we dat de gemeente er de hand aan houdt dat de bebouwing en het verblijf
in dit gebied beperkt blijft. Per tuin is in de nu officiële regels één huisje en/of één kas
toegestaan met een gezamenlijke totale oppervlakte van maximaal 25 m² en een
hoogte van maximaal 3 meter. In de huisjes mag niet worden gewoond en er mag ‘s
nachts niet worden verbleven. Op het hele terrein mag één clubgebouwtje zijn en
één loods. De verlichting moet – op last van de Raad van State - worden beperkt tot
0,6 lux, dit in verband met het nabije foerageergebied van de ransuil.
II. De oosthoek van het Buytenpark.
Daarbij ging het enerzijds om het plan van de gemeente om te voorzien in een
locatie voor de Stichting Hondenschool Zoetermeer en anderzijds de vaststelling van
een nieuw bestemmingsplan Meerpolder. Het plan om de hondenschool in deze
hoek te bestrijden maakte eveneens deel uit van de procedure bij de Raad van State
tegen het bestemmingsplan Buytenpark. Zie bij I. In dit kader is door ons bestuurslid
Henk Luiten de Nederlandse Stichting Geluidhinder (NSG) ingeschakeld, voor een
contrarapport waar het gaat om geluidhinder. Dat rapport is bij de Raad van State
ingeleverd; zonder succes. Toch zal de hondenschool niet recht tegenover de
Meerpolder verschijnen. Zie punt VII.
Wat de Meerpolder betreft heeft de gemeente Zoetermeer de vaststelling in
voorbereid van een nieuw bestemmingsplan. Het Kwaliteitsteam heeft in een reactie
daarop gevraagd hierin ook enkele extra maatregelen op te nemen om de rust in de
eeuwenoude polder zoveel mogelijk te bewaren.
III. Het padenplan voor het natuurgebied.
Ook in 2014 heeft het Kwaliteitsteam zich sterk ingespannen om ervoor te zorgen dat
de gemeente voorziet in een deel van het Buytenpark waar geen mountainbikers
mogen komen. Met succes: Het is mountainbikers sinds begin van dit verslagjaar niet
meer vrij toegestaan gebruik te maken van de noordwestelijke helft van het
oorspronkelijke natuurstergebied. In dit gebied heeft de gemeente met officiële
borden en bordjes geregeld waar je uitsluitend mag wandelen en dus niet mag
fietsen. De enige uitzondering zijn de enkele nog resterende fietspaden in dit
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parkdeel. De zonering in dit deel van het Buytenpark is er gekomen op initiatief van
de gemeenteraadsfractie van GroenLinks en na een breed overleg van de gemeente
met vertegenwoordigers van diverse gebruikers van het Buytenpark onder wie de
fietsers zelf en het Kwaliteitsteam. We willen ook beperking van het parcours dat
jaarlijks wordt gebruikt voor internationale mountainbikewedstrijden, zoals ook in
2014 weer het geval is geweest. Voor een klein deel wordt hiervoor namelijk een
parcours gebruikt door het gebied waar dat conform de regels van het
Bestemmingsplan Buytenpark niet is toegestaan. Afgesproken is al dat de gemeente
hierover samen met ons in gesprek gaat met de organiserende Stichting
Wielerpromotie Het Groene Hart.

IV. Uitbreiding SnowWorld.
In 2014 heeft de gemeente met gezwinde spoed de mogelijkheden geopend voor de
planvorming ter verlenging van de 3e baan oftewel SnowWorld 3+. Om dit te
verwezenlijken is een nieuw bestemmingsplan in procedure gebracht, een
vergunningsprocedure doorlopen bij het provinciebestuur, een ontwerp gemaakt voor
de omgevingsvergunning voor een bouwplan, een nieuw erfpachtcontract
vastgesteld en zijn in het nog beschermde Natuurdeel ten westen van SnowWorld
grondproeven toegestaan voor het bouwplan. Al die stappen zijn door het
Kwaliteitsteam stuk voor stuk bestreden. Zo heeft Raymond Timmermans namens
het team op 2 juli 2014 ingesproken in een provinciale commissievergadering over dit
punt. Dit alles zonder doorslaggevend resultaat. Intussen is het Kwaliteitsteam het
gesprek aangegaan met een ambtelijke werkgroep die de taak heeft gekregen bij
uitbreiding van SnowWorld te voorzien in een kwantitatieve en kwalitatieve
natuurcompensatie. De teamdelegatie bestond uit het volledige dagelijks bestuur van
de Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark.
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Op 14 mei 2014 heeft een teamdelegatie bestaande uit Leon van den Berg, Fred
Jager en Henk Luiten bovendien een kort informatief gesprek gehad over het plan
met de gemeentelijke stadsbouwmeester.
V. Het plan voor een natuurtheater op de mountainbikeheuvel.
Het Kwaliteitsteam heeft samen met de Zoetermeerse theaterproducent en
evenementenorganisator Storytellers het gemeentebestuur in overweging gegeven
de mountainbikeheuvel tevens in te richten als natuurtheater. We hebben gevraagd
bij verwezenlijking daarvan af te zien van toewijzing van een deel van het Buytenpark
als evenemententerrein en in verband met een en ander het Bestemmingsplan
Buytenpark te wijzigen. Dat terrein mag eenmaal per jaar gedurende maximaal een
maand voor een evenement worden gebruikt. De laatste jaren gebeurde dat ook, niet
altijd tot genoegen van de nabije bewoners vanwege vooral de geluidsoverlast. Met
een nieuwe locatie zou niet alleen dat probleem zijn opgelost, maar ook een
evenementenlocatie zijn gevonden die beter bereikbaar is en beter is te voorzien van
stroom, water en toiletten. Her en der in het land zijn er al zulke theaters in de natuur
en op diverse plaatsen zijn ze heel aantrekkelijk en succesvol voor
zomergebeurtenissen. Een natuurtheater is met weinig kosten te realiseren. Een
delegatie van het Kwaliteitsteam bestaande uit Leon van den Berg en Raymond
Timmermans heeft hierover op 1 juli 2014 een gesprek gehad met de voor het
ruimtelijke beleid verantwoordelijke wethouder Rosier en de voor cultuur
verantwoordelijke wethouder paalvast. Vergeefs, want zij bleken zelfs niets te voelen
voor een onderzoek naar het idee.
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VI. Het padenplan voor het sport- en wijkdeel van het Buytenpark.
We hebben ons als Kwaliteitsteam Buytenpark ook in 2014 ingespannen voor de
totstandkoming van een helder padenplan voor het sport- en wijkdeel van het
Buytenpark. De bedoeling is daarbij de diverse verkeerscategorieën beter te
scheiden. Er staat nu nog maar een enkel fietspadbord. En waar een
voetgangersbord staat aan de ene kant, staat aan de andere kant bijvoorbeeld niks.

Voorgesteld is op de hier weergegeven kaart uitsluitend de rood-roze aangegeven
paden aan te merken als voet/fietspaden en alle overige (tussen)paden dus als
voetpaden, en daartoe maatregelen te nemen door middel van bebording. Voor de
mensen die van het baggerdepot gebruik moeten maken zou een ontheffingsregeling
kunnen worden ingevoerd. Daarna komt het natuurlijk aan op handhaving. De
voorstellen zwerven nog steeds rond op de burelen van het gemeentebestuur…

VII. De hinder van de sportverenigingen in het Buytenpark.
De omwonenden van het Buytenpark hebben geregeld hinder van evenementen en
festiviteiten geïnitieerd door de sportverenigingen. Het hinderlijkste was dat van de
voetbalvereniging Real. Maar in die situatie is in 2014 op dramatische wijze
verandering gekomen… in voor ons gunstige zin. Want in de zomer van 2014 liet het
bestuur van Real weten als sportvereniging op te houden te bestaan en bovendien is
het clubgebouw op woensdag 31 december 2014 afgebrand. Intussen had de
gemeente mede na onze inspanningen besloten het plan om de hondenschool te
verplaatsen naar het vroegere schapenweitje, te vervangen door het plan de
hondenschool te verhuizen naar de plek van Real. We vinden dat overigens maar
een klein stapje in onze strijd tegen de hinder van de sportterreinen. Lang niet ideaal.
Maar het is een verschuiving in een door ons gewenste richting. De verhuizing van
de hondenschool is nodig in verband met de uitbreiding van de begraafplaats.
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VIII.

Periodiek overleg met de gemeente over zaken betreffende het
Buytenpark.

Ook in 2014 hebben we diverse pogingen gedaan om het tot voor enkele jaren
bestaande periodieke overleg met de gemeente weer vlot te trekken. Maar we zijn dit
jaar niet veel verder gekomen dan de belofte van de gemeente te onderzoeken hoe
op korte termijn een overlegplatform tot stand kan komen waaraan in elk geval wordt
deelgenomen door vertegenwoordigers van alle sportverenigingen die in het
Buytenpark actief zijn (inclusief de Hondenschool en de Motorclub), de bedrijven
SnowWorld en Ayers Rock, vertegenwoordigers van de begraafplaats, de
Tuinvereniging Seghwaert en de gemeente en dat alle overige ‘gebruikers’ van het
Buytenpark zich dan vertegenwoordigd kunnen weten door het Kwaliteitsteam
Buytenpark.

IX.

Inbreng voor verbetering participatietrajecten (op basis van Burgerinitiatief
WZZ)
Conform een mede door het Kwaliteitsteam gesteund en in 2013 door de
gemeenteraad aanvaard Burgerinitiatief van het platform Wij Zijn Zoetermeer (WZZ)
om meer burgerparticipatie, moet voortaan bij elk gemeentelijk plan worden vermeld
hoe en wanneer de inwoners worden gehoord. Om dit te monitoren is bovendien in
2014 een Samenspraakgroep van burgers ingesteld met als kerntaak de gemeente
te adviseren over hoe de burgers meer invloed kan worden gegeven. In 2014 is
daarvan weinig terechtgekomen. Het platform WZZ, onder voorzitterschap van
Kwaliteitsteam-voorzitter Leon van den Berg, heeft vergeefs diverse malen het
gemeentebestuur om meer actie gevraagd.

WAT WE VERDER ZOAL HEBBEN GEDAAN ALS TEAM
In totaal hebben we als Kwaliteitsteam twintig brieven verstuurd, de meeste op
actiepunten die in dit jaarbericht zijn vermeld. Er waren diverse perscontacten, vooral
verzorgd door Leon van den Berg. En verder hebben we zes maal een info-e-mail
gestuurd aan alle bij ons geregistreerde sympathisanten.
Aan het eind van het jaar is uitvoering gegeven aan het oude plan een eigen website
van het team te ontwikkelen. Zie: http://www.kwaliteitsteambuytenpark.nl . De site is
technisch ontwikkeld door de speciaal voor dit doel bij ons aangeschoven vrijwilliger
Hassaneen Al Asady die programmeur is bij een ICT-bedrijf. De site heeft voor de
informatie en documentatie over de natuur in het Buytenpark een koppeling met de
weblog https://buytenpark.wordpress.com van teambestuurslid en voorzitter VWZ,
bioloog drs. Winfried van Meerendonk.
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FINANCIEEL VERSLAG 2014
Het jaar werd gestart met een positief saldo van € 693,03. Dit saldo leek voor de te
verwachte uitgaven hoog genoeg om dit jaar geen bijdrage van de bestuursleden te
vragen. Ook aan onze ondersteuningsgroep werd niet om een bijdrage gevraagd.
De kosten waren dit jaar € 294,84 te weten voor ‘geluidsonderzoek
hondenschool/Meerpolder’, kosten secretariaat en bankkosten.
Een persoon heeft nog een gift van € 10,= gedaan.
In kas 1-1-2014

€ 693,03

Ontvangen: Gift

€ 10,00

€ 160,00

Uitgaven: Geluidsonderzoek
Declaratie secretariaat

€

Bankkosten

€ 81,29

In kas 31-12-2015

Zoetermeer, 6-5-2015

Tanja van der Woud-Wolterbeek
(penningmeester) .
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53,55

-------------

-------------

€ 703,03

€ 294,84

€ 408,19

OVER DE STICHTING
Al sinds vele jaren maken zich diverse inwoners van Zoetermeer druk om de groene
buffer aan de westkant van Zoetermeer, het Buytenpark. Een tiental van die inwoners
liep eind 2009 te hoop in het raadhuis van Zoetermeer toen daar plotseling het plan
opdook om het complex van SnowWorld uit te breiden met een vierde baan. Ze
werden toen geconfronteerd met een rapport dat deze ingreep in de natuur
verdedigde, opgesteld door het Kwaliteitsteam Groene Hart. Waarop het tiental
besloot gezamenlijk het Kwaliteitsteam Buytenpark te vormen. Dit orgaan is op 5
januari 2012 omgezet in een stichting. De belangrijkste doelen zijn, kort samengevat:
o Alles doen om ervoor te zorgen dat de ruimtelijke, landschappelijke, en
ecologische kenmerken van het Buytenpark blijven bestaan.
o Extra oog voor de natuur. Speciale aandacht voor de biodiversiteit, de
milieukwaliteit, het geluidsniveau en de cultuurhistorische waarden. In het
bijzonder richt de stichting zich nog op behoud en bescherming van de
vogelstand in het betrokken gebied.
o Het vergroten van de belangstelling voor en de kennis van de natuurlijke
eigenheden van het Buytenpark.

Het dagelijks bestuur bestond in 2014 uit vier van de vijf oprichters van het
Kwaliteitsteam Buytenpark:
 Leon van den Berg, voorzitter (vanaf 12 mei 2014) en eerste secretaris,
tevens portefeuillehouder van de Algemene Vereniging voor
Natuurbescherming voor 's-Gravenhage en omstreken (AVN);
 Fred Jager, vice-voorzitter (vanaf 12 mei 2014, tot die datum voorzitter),
bewoner Buytenwegh;
 Raymond Timmermans, tweede secretaris, bewoner Buytenwegh;
 Tanja van der Woud-Wolterbeek, penningmeester, bewoner Buytenwegh,
tevens portefeuillehouder IVN Vereniging voor natuur en milieueducatie.
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De overige bestuursleden waren:
 Winfried van Meerendonk, voorzitter Vogelwerkgroep Zoetermeer (VWZ);
 Hanneke Hoogvliet, secretaris Vogelwerkgroep Zoetermeer (VWZ) en de
vijfde oprichter van het Kwaliteitsteam Buytenpark;
 Henk Tielemans, bewoner Voorweg, benoemd 18 augustus 2014;
 Henk Luiten, bewoner Meerpolder;
 Anja Jolman, bewoner Buytenwegh;
 Joke Meijer, namens de Stichting Bomen Over Leven (BOL).
Het oogmerk is samen een denktank te vormen met kennis van uiteenlopende zaken,
maar in het bijzonder van natuur, milieu, gezondheid, architectuur, bouwkunde,
techniek, organisatie, bedrijfskunde, financiën, publiciteit en informatie. Bij deze
groep vrijwilligers zitten namelijk een architect, een accountant tevens adviseur op
gebied van financiële dienstverlening, een ingenieur, twee gezondheidszorgers, een
gepensioneerde ondernemer, twee journalisten en een bioloog/ecoloog/docent.

Het Kwaliteitsteam Buytenpark heeft op 11 oktober 2014 voor het tweede
achtereenvolgende jaar een informatieve wandeling door het park georganiseerd met
mede als – statutair vastgelegde – doel het informeren van iedereen die dat wil over
de plannen die er bestaan met het Buytenpark en het raadplegen van de opvattingen
van de parkliefhebbers daarover. Waarschijnlijk ook door het slechte weer is van dit
doel maar weinig terechtgekomen want er was maar een tiental deelnemers.
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