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Gemeente zet SnowWorld 3+ door; Kwaliteitsteam naar Raad van State
Als Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark zijn we er ook in 2015 niet in geslaagd de
gemeente op andere gedachten te brengen waar het gaat om de uitbreiding van
SnowWorld. De bedoeling van de gemeente was en is de derde baan te verlengen van
210 naar 300 m en te verhogen van ruim 30 naar ruim 70 m: SnowWorld 3+.
In maart hebben we zienswijzen ingediend op het gemeentelijke concept Coördinatiebesluit (ontwerp bestemmingsplan plus concept-omgevingsvergunning)
om dit mogelijk te maken. In die zienswijzen zitten - naast ons bezwaar dat met dit plan
de natuurkern van het Buytenpark ernstig wordt aangetast - 13 formele, juridisch
gestoelde hoofdargumenten. Maar dit alles heeft de gemeenteraad niet belet om het
plan door te zetten. Half september 2015 heeft de raad in ruime meerderheid het
Coördinatiebesluit ge- accordeerd (30-5 stemmen).
Wat ons betreft was er eerst een pauze ingelast om alle formele punten eens goed te
bezien. Omdat het gemeentebestuur dit verzoek almaar heeft afgewezen, heeft het
team in oktober 2015 een beroep gedaan op de Raad van State om al onze argumenten
alsnog te wegen. Dat gaat in het voorjaar van 2016 gebeuren.
Intussen hebben we ook verzet aangetekend tegen het verjagen van vogels om de
uitbreiding van SnowWorld mogelijk te maken. Mede hiertoe is een ‘voorlopige
voorziening’ gevraagd aan de Raad van State. De zitting daarvoor heeft plaatsgehad
op dinsdag 22 december 2015.
In beide zaken wist het Kwaliteitsteam Buytenpark zich in woord en daad - en wat dit
laatste betreft ook financieel – gesteund door de Vogelwerkgroep Zoetermeer (VWZ),
de Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor 's-Gravenhage en omstreken
(AVN) en tal van afzonderlijke parkliefhebbers.
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Overigens hebben we ons in 2015 niet alleen bezig gehouden met de
uitbreidingsplannen van SnowWorld. Het team heeft daarnaast onder meer
geprobeerd extra beschermende maatregelen te krijgen in het vernieuwde
bestemmingsplan voor de Meerpolder. Bovendien hebben teamleden in een
gemeentelijke werkgroep meegepraat over het zogeheten Uitvoeringsprogramma
Buytenpark, mede bedoeld om het padenplan voor het park te vernieuwen.
We zijn nauw betrokken geweest bij het vaststellen van natuurbeschermende regels
voor de internationale mountainbike-wedstrijden en BMX-wedstrijden in het park. Ook
hebben we ons zegje gedaan over de plaatsing van een oeverzwaluwwand in de
westhoek van het Buytenpark. En tegen het eind van het jaar heeft het team de keus
bepaald van een passende naam voor het weidevogelgebied aan de westrand: dat heet
voortaan Gruttolandje.
De Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark verenigt vele natuurgebruikers en richt zich
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 het besluitvormingtraject rond het
Buytenpark op een goede manier te beïnvloeden en daarbij diverse invalshoeken van
de gebruikers van het park te belichten. Dat doen we door in gesprek te zijn met alle
belanghebbenden en bestuurders, om te beginnen de vertegenwoordigers van de
gemeente Zoetermeer.
Het team had ook in 2015 vier bloedgroepen: de omwonenden van het park - dus in
Buytenwegh, aan de Voorweg of in de Meerpolder - maar ook vier in de
stichtingstatuten genoemde organisaties. Dat zijn de Vogelwerkgroep Zoetermeer
(VWZ), de Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor 's-Gravenhage en
omstreken (AVN) en het IVN - een afkorting die sinds dit verslagjaar staat voor
Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Zoetermeer e.o - en de
Stichting Bomen Over Leven (BOL). Die laatste verdwijnt feitelijk als bloedgroep want
heeft zich per 1 januari 2016 opgeheven.
Globaal zijn de activiteiten van het Kwaliteitsteam in 2015 net als in 2013 en 2014 te
verdelen over 9 aandachtspunten. In dit jaarbericht worden ze hierna afzonderlijk kort
behandeld.

Aldus vastgesteld door het bestuur van
de Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark
dd: 25 mei 2016.
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ACTIEPLAN MET 9 AANDACHTSPUNTEN
Net als in de twee voorgaande jaren onderscheidde het Kwaliteitsteam ook in dit jaar 9
aparte, veelomvattende aandachtspunten. Die negen zijn:
I.

Buytenpark Zuid en West
Tot het zuidelijke en westelijke deel van het Buytenpark behoren onder meer de
Voorweg, complex van de Tuinvereniging Seghwaert

en de overgang naar de Nieuwe Driemanspolder (tegenwoordig afgekort als
N3DP). Voor de Voorweg is een nieuw plan in ontwikkeling waarvoor de
gemeente aan de bewoners heeft gevraagd hun wensen kenbaar te maken.
Bestuurslid Henk Tielemans, die zelf aan de Voorweg woont, monitort dit voor het
Kwaliteitsteam.
Aan de westrand van het Buytenpark is een oeverzwaluwwand opgericht door de
gemeente. Die wand bevindt zich in het tamelijk drassige gebied ten noorden van
de locatie van de Tuinvereniging Seghwaert. Het gaat om een kunstmatige
voorziening waar oeverzwaluwen in- en uit kunnen vliegen. Het idee om zo’n
wand te plaatsen is ontstaan doordat tijdens de grondwerkzaamheden ten
behoeve van de tuinvereniging in dit gebied veel oeverzwaluwen verkeerden. De
oeverzwaluw is een vogel van ongeveer 12 cm lang, dof grijs van boven en wit
van onder. De vogel heeft een gevorkte, korte staart. De oeverzwaluw broedt in
kolonies in holtes, meestal van zandige oevers. Hij jaagt laag boven het water op
insecten. Kunstmatige wanden voor deze vogels zijn de afgelopen jaren op
diverse plaatsen neergezet, meestal onder auspiciën van lokale
Vogelwerkgroepen. Voor de wand in het Buytenpark is de Vogelwerkgroep
Zoetermeer geconsulteerd, een van de partners in het Kwaliteitsteam Buytenpark.
Het team heeft uitgesproken dit idee toe te juichen en aandacht gevraagd voor
enkele mogelijke probleempunten in de directe omgeving. De bestuursleden
Winfried van Meerendonk en Hanneke Hoogvliet monitoren dit mede voor het
Kwaliteitsteam.
De oeverzwaluwwand heeft in dit verslagjaar overigens minder goed
gefunctioneerd dan gewenst, doordat er achter die wand zand lag dat de
zwaluwen hebben gebruikt om te nestelen en door verstoring door mensen.
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We hebben dit jaar onze aanhang laten meedenken over een nieuwe naam voor
het weidevogelgebied aan de uiterste westrand van het Buytenpark, ten noorden
van de oeverzwaluwwand. Dit gebied is door de gemeente tot nog toe aangeduid
als Landje van Geijsel. Dat is feitelijk de naam van een soortgelijk vogelparadijsje
in Ouderkerk aan de Amstel. We hebbven twee stemronden georganiseerd om te
komen tot een andere naam. De winnaar werd Gruttolandje,

genoemd naar de hoofdbewoner.
Op die naam kwam 45% van de uitgebrachte stemmen. Goede tweede was
Buytenlandje (omdat dit vanuit Buytenwegh gezien het buitenste gebied is van het
Buytenpark): 30%. Derde werd Landje van Neeltje (als eerbetoon aan de 22jarige Neeltje Hoogduin die hier vlakbij, in een sloot in de Zoetermeerse
Meerpolder, bijna een eeuw geleden is vermoord): 10%. De gemeente heeft onze
keuze in dank aanvaard en laten weten op alle werkpapieren de nieuwe naam te
zullen aanbrengen. Het gaat dan vooral om papieren die te maken hebben met
een wijziging van het gebied zodanig dat dit deel van het Buytenpark nog
geschikter wordt voor weidevogels. Dit als onderdeel van het
Uitvoeringsprogramma Buytenpark, waarover overleg plaatsheeft met onder meer
het Kwaliteitsteam Buytenpark. Zie ook bij III.
II.
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Buytenpark Noord en Oost
De gemeenteraad van Zoetermeer heeft op 8 juni 2015 het vernieuwde
bestemmingsplan Meerpolder vastgesteld. Anders dan we hadden gewild hebben
we met dat bestemmingsplan geen garantie gekregen op de vastlegging van
absolute rust in de polder. Om die reden hadden we in een reactie op het in de
maak zijnde nieuwe bestemmingsplan gevraagd hierin ook enkele extra
maatregelen op te nemen. Uit de reactie daarop blijkt dat de gemeente die
garantie niet wil geven maar wel ‘wat’ wil doen in de door ons gewenste richting.
Zo bevat het stuk “een uitsnede van de Groenkaart Zoetermeer, waarin het
waardevol weidevogelgebied is opgenomen”. Daarnaast heeft het
gemeentebestuur uitgesproken “dat zelfstandige of grootschalige leisurevoorzieningen en activiteiten in het plangebied niet zijn toegestaan”. Ook hoeven
we niet bang te zijn voor de komst van windmolens en schaliegaswinning in dit
gebied want hiervan zeggen B&W: “Het opwekken van windenergie is op grond
van het bestemmingsplan niet toegestaan. Hoewel het winnen van schaliegas in
dit bestemmingsplan niet is uitgesloten, is het voor een eventuele initiatiefnemer
niet zonder meer mogelijk om daartoe over te gaan. Daarvoor is afzonderlijk

toestemming nodig van het Rijk”. Bestuurslid Henk Luiten, die zelf in de
Meerpolder woont, monitort dit voor het Kwaliteitsteam.
III.

Natuur algemeen + Padenplan Natuurdeel
Het Buytenpark is in 2015 niet alleen een goede woonplek gebleken voor tal van
vogels, waaronder opvallend veel beflijsters, grutto’s, eksters en ook de zeldzame
grauwe klauwier – tot dan toe alleen gezien in Drenthe. Onze waarnemers
hebben ook meerdere malen de zeer bijzondere Argusvlinder gespot.

Het is mountainbikers sinds 2014 niet meer vrij toegestaan gebruik te maken van
de noordwestelijke helft van het oorspronkelijke natuurstergebied, dat nu
Natuurkern heet. In dit gebied heeft de gemeente het 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 parkdeel. Nu
zijn bordjes één ding, het handhaven van die verkeersaanwijzingen is duidelijk
een ander verhaal. Tot nog toe is dat nauwelijks gebeurd. Tot zaterdag 14
februari 2015; toen heeft de gemeente met de eerste grote handhaafactie 17
verkeerd rijdende mountainbikers bekeurd.
Aan de zuidwestkant van het park zijn mountainbikers wel welkom. In dit deel
heeft ook elk jaar een internationale mountainbikewedstrijd plaats. Voor het eerst
heeft er over het parcours overleg plaatsgehad tussen de gemeente, de
organiserende Stichting Wielerpromotie Het Groene Hart en het Kwaliteitsteam,
in dit geval de de bestuursleden Leon van den Berg en Raymond Timmermans.
Dezelfde twee bestuursleden hebben in 2015 ook een begin gemaakt met
besprekingen over het vernieuwde Uitvoeringsprogramma Buytenpark.

Daarbij gaat het om tal van verbeteringen binnen de Natuurkern maar ook
vernieuwing van het mountainbikeparcours.
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IV.

SnowWorld
Zoals in de inleiding van dit jaarbericht vermeld, hebben we In maart 2015 bij de
gemeente geprotesteerd tegen het zogeheten Coördinatiebesluit dat uitbreiding
van SnowWorld mogelijk moet maken. Wat de gemeente aangaat mag
SnowWorld op grond daarvan de derde baan verlengen tot ruim 300 m en
verhogen tot ruim 70 m. Ons formele protest hiertegen bestond uit een zienswijze
op zowel het ontwerp-bestemmingsplan als op de ontwerp-omgevingsvergunning
voor het bouwplan, met daarbij op de kop af 50 bijlagen. Onze kernboodschap
daarin: “Het bestemmingsplan en wat daarbij hoort is op vele plekken
onnavolgbaar, onlogisch en dus in vele opzichten onredelijk, in elk geval als het
gaat om het natuurgebied in het Buytenpark”. Die kernboodschap hebben we
uiteengerafeld in 13 afzonderlijk te onderscheiden formele hoofdbezwaren.
Die dertien zijn, samengevat:
dit plan
1. tast - tegen alle daarover gemaakte afspraken in – de natuurkern van het
Buytenpark aan. Dit is een gebied van 60 ha waar zich in de afgelopen
kwarteeuw bijna als vanzelf natuur heeft gevormd, het leef-, broed- en
foerageergebied van meer dan 100 vogelsoorten;
2. dient niet een aanzienlijk publiek belang maar vooral het private belang van
de onderneming SnowWorld, die daarvoor ten onrechte van de gemeente
Zoetermeer buitendien financiële steun krijgt. In dit kader hebben we erover
geklaagd dat de gemeente op voorhand heeft geweigerd aan het
Kwaliteitsteam Buytenpark een stuk grond ten westen van SnowWorld in
erfpacht uit te geven;
3. is opgesteld op aangeven van SnowWorld zelf zonder dat de gemeente
Zoetermeer zelfstandig heeft bezien of niet met een andere of geringere
uitbreiding zou kunnen worden volstaan;
4. let niet op enkele als bindend te beschouwen regels, besluiten en afspraken
van de provincie Zuid-Holland waar het de ruimtelijke ordening betreft, niet
alleen naar de letter van die regels, maar ook naar de geest daarvan. Dit
geldt in het bijzonder het inmiddels vastgestelde provinciale Gebiedsprofiel
Land van Wijk en Wouden, een gebied waartoe ook het Buytenpark behoort;’
5. is strijdig met het beleid van rijkswege en nog wel in het bijzonder waar, als
sprake is van transformatie van grond, die moet voorzien in een actuele
regionale behoefte, waaraan niet op een andere manier is te voldoen. Voorts
is ten onrechte afgezien van een mileueffectrapportage (mer), waardoor
onder meer niet is onderzocht wat de gevolgen zijn van de schaduwwerking
van de uitgebreide baan. Bovendien zijn enkele stukken te laat in procedure
gebracht;
6. is gebaseerd op misleidende foto-impressies van het gebied;
7. verwijst ten onrechte naar een advies van het niet meer bestaande
Kwaliteitsteam Groene Hart (KGH);
8. is strijdig met eerder door de gemeente vastgesteld beleid, in het algemeen
en voor dit gebied in het bijzonder. Hierbij gaat het onder meer om de
gemeentelijke hoogbouwregels;
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9. voldoet niet aan de provinciale eis voor het aanbrengen en onderhouden van
beplanting onder de derde baan;
10. voorziet niet op deugdelijke wijze in de toegezegde compensatie van de
natuur die verloren gaat;
11. regelt op onjuiste gronden en op incorrecte wijze in extra publieke
parkeerruimte bij SnowWorld, die ten koste gaat van het groen;
12. kan leiden tot extra schade aan de natuur van het Buytenpark door de
bouwwerkzaamheden, dit in strijd met de gemeentelijke Gedragscode flora
en fauna, geënt op de Flora- en faunawet. In dit kader bestrijden wij ook het
het op voorhand verjagen van vogels om het werkterrein in te richten;
13. wordt ten onrechte gecombineerd met verlening van achterstallige
omgevingsvergunningen, waarmee onder meer illegaal in gebruik genomen
ruimten alsnog worden gelegaliseerd zoals een schaatsbaantje en een
schietbaantje.

o

Het verschil tussen de in procedure gebrachte foto-impressie (links) en de na de inspraak
vervaardigde correctie daarop.

Vanaf maart 2015 hebben wij de gemeente herhaaldelijk voorgesteld een
tussentijdse toets van deze 13 punten te laten doen door een onafhankelijke
groep deskundigen. We hebben daarbij steeds gesteld dat we ons bij het
resultaat daarvan zouden neerleggen. Omdat we almaar geen reactie kregen
hebben we op 7 mei 2015 het Zoetermeerse college van B en W en het
presidium van de gemeenteraad om een denkpauze gevraagd. Maar de
gemeente had haast. Daartegen hebben we om te beginnen geprotesteerd in
een spreekrecht-bijeenkomst voorafgaand aan de raadsvergadering van
maandag 18 mei 2015, maar opnieuw zonder enige reactie. Andermaal
geprobeerd tijdens ambtelijke hoorzittingen over het bouwplan en de
bouwwerkzaamheden, begin juni. We hebben ons er bovendien afzonderlijk
tegen verzet dat de gemeente voortijdig het met deze procedure
samenhangende Beeldkwaliteitsplan heeft vastgesteld en een correctie heeft
toegepast op de zogeheten Groenkaart van dit deel van de gemeente. Eind
augustus hebben we alle bezwaren nog eens op een rijtje gezet tijdens een
hoorzitting van raadsleden. Allemaal vergeefs. Uiteindelijk is het uitbreidingsplan
op 14 september 2015 door een grote meerderheid van de gemeenteraad vrijwel
ongewijzigd goedgekeurd.
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Dus zat er niets anders op dan - eind oktober 2015 – het oordeel vragen van de
Raad van State. We komen in ons beroepschrift aan dit hoogste administratieve
rechtscollege van Nederland niet alleen op voor de waarden van de planten en
dieren in het Buytenpark, waaronder meer dan honderd vogelsoorten, maar
brengen ook hier uitgebreid onze dertien formele hoofdbezwaren in tegen de
gevolgde procedure. Los daarvan hebben we de Raad van State gevraagd om
een zogeheten voorlopige voorziening teneinde te voorkomen dat, hangende de
procedure, SnowWorld alvast zou beginnen en allereerst een aanvang zou
nemen met het verjagen van de vogels in het bouwgebied.
Deze twee procedures bij de Raad van State hebben ons tweemaal het
griffierecht gekost van € 331. Door de vliegensvlugge financiële steun van onze
achterban - inclusief forse bijdragen van onze partners Vogelwerkgroep
Zoetermeer en de AVN - hebben we dat bedrag direct kunnen voldoen.
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V.

Natuurtheater
Het Kwaliteitsteam Buytenpark steunt het idee van de Zoetermeerse
theaterproducent en evenementenorganisator Sebastiaan Smits van Storytellers,
om te proberen de mountainbikeheuvel in het Buytenpark een dubbele
bestemming te geven namelijk ook die van natuurtheater. Dan zou het
evenemententerrein op het sportdeel van het Buytenpark kunnen worden
opgeheven. 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. Sebastiaan Smits is met dit idee bij de
gemeenteraad in de huidige samenstelling vastgelopen. Voor ons reden dit

actiepunt even te parkeren.

VI.

Wijk- en sportdeel Buytenpark
Rond de jaarwisseling 2014/2015 is het pand van de voormalige voetbalclub

Real door brand verwoest.
Op ons verzoek is op het
vrijgekomen terrein ruimte gemaakt voor de hondenschool die aanvankelijk zou
worden verplaatst naar het vroegere schapenweitje - ongeveer 120 meter ten
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zuiden van de Meerpolder en 300 meter ten westen van de César Franckrode.
Het verplaatsen van de hondenschool was nodig in verband met uitbreiding van
de begraafplaats. We hebben de voormalige plek van Real voorgesteld, ter
beperking van de hinder van de hondenschool.
Tegelijkertijd zijn de ijsclub en de fietsvereniging in een gezamenlijk optrekje
gekomen tegenover het baggerdepot, aan de rand van de schaatsbaan en het
BMX-terrein. Ook zij moesten weg voor de begraafplaats.
We hebben bij de gemeente gepleit voor een betere verkeersgeleiding in het
wijk- en sportdeel van het Buytenpark. Het gaat er vooral om een duidelijker
onderscheid aan te brengen tussen fiets- en voetpaden. Bovendien kunnen nu
nog automobilisten en motorrijders feitelijk ongestoord vanuit het parkeerterrein
bij Ayers Rock richting het baggerdepot komen. Wat het laatste betreft hebben
we de gemeente gevraagd een apart verkeersbesluit te nemen en wel om dit pad
uit te sluiten voor gemotoriseerd verkeer tenzij voor mensen met een ontheffing.
Tot nog toe zonder resultaat. Mede om dit soort verzoeken nog meer kracht te
geven zijn onze bestuursleden Tanja van der woud en Raymond Timmermans lid
geworden van de Verkeerswerkgroep Buytenwegh De Leyens.
VII.

Overleg gemeente

Sinds ons ontstaan zoeken we overleg met iedereen die over dit gebied
iets te zeggen kan hebben, in de eerste plaats de gemeente Zoetermeer.
Niet altijd gaat dat even gemakkelijk. De gemeente onderzoekt nog steeds
hoe kan worden gekomen tot een structureel overleg over allerlei zaken
die met het Buytenpark te maken hebben. Gedacht wordt aan een
overlegplatform.
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VIII.

Uitwerking burgerinitiatief WZZ (samenspraaktrajecten)
We hebben in 2013 het door de gemeenteraad aanvaarde Burgerinitiatief
gesteund van het platform Wij Zijn Zoetermeer (WZZ). Dit om te bereiken dat
voortaan op zijn minst bij elk gemeentelijk plan worden vermeld hoe en wanneer
de inwoners worden gehoord. Het platform WZZ, onder leiding van onze
bestuurder Leon van den Berg, heeft vergeefs diverse malen gevraagd om
voortgang met deze vorm van samenspraak. Het lijkt met de gemeenteraad in de
huidige samenstelling niet echt te lukken. Vandaar dat we ook dit actiepunt even
parkeren.

IX.

Informatie en communicatie
De informatie aan mensen die geïnteresseerd zijn in het Buytenpark - en
communicatie met hen - gebeurt vanaf dit jaar voor een belangrijk deel via onze
vernieuwde website: http://www.kwaliteitsteambuytenpark.nl . De site is technisch
ontwikkeld door de speciaal voor dit doel bij ons aangeschoven vrijwilliger
Hassaneen Al Asady, die ICT-programmeur is. Hij zorgt ook voor het technische
onderhoud. Via onze site kan iedereen die dat wil zich gratis abonneren op onze
geregelde e-mail-nieuwsbrief. En ten slotte hebben we zoals ieder jaar voorzien
in een moment dat we onze aanhang kunnen ontmoeten. Ditmaal was het een
inloopochtend en wel op zaterdag 12 december 2015 in het gebouw van de

Buurtvereniging Buytenrode. Ongeveer veertig mensen zijn daar geweest onder
meer om een stembiljet in te vullen voor een nieuwe naam voor het
weidevogelgebied in Buytenpark West (zie ook actiepunt I). De inloopochtend
heeft ook enkele ideeën voor nieuwe actiepunten opgeleverd. Zo is de suggestie
gedaan ervoor te pleiten dat het nu nog vrije stukje van het sportdeel van het
Buytenpark wordt ingericht voor sport- en spelruimte voor jonge mensen in de
leeftijd van 3 tot pakweg 9. Dus bijvoorbeeld ook met enkele toestellen.

o
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Een van de foto’s op de voorpagina van onze nieuwe website.

WAT WE VERDER ZOAL HEBBEN GEDAAN
In totaal hebben we als Kwaliteitsteam 19 brieven verstuurd, de meeste op actiepunten die in
dit jaarbericht zijn vermeld. Er waren diverse perscontacten, vooral verzorgd door Leon van
den Berg. We stuurden in totaal 6 persberichten naar de media. En we hebben 6 maal een
info-e-mail gestuurd aan alle 136 bij ons geregistreerde sympathisanten.
In onze agenda van het afgelopen jaar staat verder nog onder meer:
-
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melding aan politie en gemeente over MTB’ers op zuid-Meerpolderdijk;
deelname aan keuze kunstwerk Kruispunt Amerikaweg/Vorstiusrade;
overleg met Stichting Groene Hart over verdere samenwerking;
overleg met Toervereniging Zoetermeer 77 over SnowWorld en padenplan;
afhandeling melding asbest op Real-terrein;
ruggespraak over nieuw zomerevenement Storytellers;
poging TranSportium te interesseren voor incorporatie SnowWorld (via voorlichter
Cees den Bakker en projectleider Leo Freriks);
inzien aanvragen omgevingsvergunning Daliepad Buytenpark, ivm hondenschool, ijsen fietsclub;
fietstochtje door het Buytenpark met amtenaren ivm Uitvoeringsprogramma
Buytenpark;
gesprek met fractievertegenwoordiger CDA (op verzoek van CDA) over standpunt
SnowWorld;
contact met fractielid D66 (op verzoek) over standpunt SnowWorld;
ruggespraak net gemeente over Herinneringsbankje voor Annet de Jong en man
(slachtoffers MH17) in Buytenpark;
overleg met gemeente over vergunning MTB-kampioenschappen 18&19 juli 2015;
overleg met Zoetermeerse Samenspraakgroep;
aanmelding voor Verkeerswerkgroep Buytenwegh/De Leyens;
info gevraagd over verplaatsing voetgangersbrug Buytenparklaan;
uitleg aan presidium raad over inspraakregels;
hernieuwd verzoek aan gemeente om regulier overleg;
meldingen aan gemeente over groepen Lasergamers;
navraag div. vergunningen (o.a.terras SnowWorld);
herstart overleg Uitvoeringsprogramma Buytenpark;
ruggespraak vergunningsaanvraag BMX-weekend:

FINANCIEEL VERSLAG 2015
Het jaar werd gestart met een positief saldo van € 408,19. Samen met de bijdragen van de
bestuursleden - dit jaar in totaal € 250 - was er te weinig in kas om twee procedures bij de
Raad van State te voeren. Hiervoor hebben wij onze achterban aangeschreven. Die
particuliere ondersteuners van het Buytenpark brachten met elkaar € 579,58 op. Daarnaast
ontvingen we van de Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor 's Gravenhage en
omstreken (AVN), Milieudefensie, de Fietsersbond en 2 bestuursleden die op persoonlijke
titel deelnamen aan de procedure, een totaalbedrag van € 412.
Omdat de bankkosten aan de hoge kant waren werd er in de loop van het jaar overgegaan
naar een Internet Rendement Rekening, waarvoor geen kosten in rekening worden gebracht
en die zelfs een - minimaal bedrag aan - rente oplevert.
De kosten waren dit jaar € 1232,32 te weten € 662 aan griffiekosten Raad van State, € 100
aan bijdragen voor de Stichting Groene Hart (voor 2015 en 2016), € 285,26 kosten
secretariaat, € 110,06 bankkosten en € 75 zaalhuur voor de inloopochtend op 12 december.

In het kort ziet het financiële jaaroverzicht er dan als volgt uit:

In kas 1-1-2015

€ 408,19

Bijdragen bestuursleden

€ 250,--

Ontvangen: Giften

€. 991,58

Uitgaven: Diverse kosten (RvS en St. Groene Hart)
Declaraties secretariaat

€ 285,26

Bankkosten

€ 110,06

Zaalhuur
----------------

€ 75,---------------

€ 1649,77

€ 1232,32

In kas 31-12-2015

Zoetermeer, 5-5-2016
Tanja van der Woud-Wolterbeek
(penningmeester)
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€ 762,-

€ 417,45

OVER DE STICHTING
Het dagelijks bestuur van de Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark bestond ook in 2015 uit
vier van de vijf oprichters van het Kwaliteitsteam Buytenpark:
 Leon van den Berg, voorzitter en eerste secretaris, tevens portefeuillehouder van de
Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor 's-Gravenhage en omstreken
(AVN);
 Fred Jager, vice-voorzitter, bewoner Buytenwegh;
 Raymond Timmermans, tweede secretaris, bewoner Buytenwegh;
 Tanja van der Woud-Wolterbeek, penningmeester, bewoner Buytenwegh, tevens
portefeuillehouder IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, afdeling
Zoetermeer e.o...
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;
 Henk Luiten, bewoner Meerpolder;
 Anja Jolman, bewoner Buytenwegh.

Het bestuur heeft in 2015 zeven maal vergaderd.
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