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PERSBERICHT 
 
Ook voor Statenfracties is vierde baan lang niet zeker  
 
Kwaliteitsteam Buytenpark  
Herziening besluit SnowWorld nodig 
Het Kwaliteitsteam Buytenpark dringt er bij het provinciebestuur op aan, zich te bezinnen op 
het voornemen om toestemming te geven voor de bouw van een vierde baan van 
SnowWorld, 60 meter hoog en 300 meter lang. Dit verzoek is verwoord in een brief aan het 
college van Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland in afschrift aan de statenleden. 
 
Hiermee reageert het Kwaliteitsteam op het bericht eerder deze week, dat GS van plan zijn 
ontheffing te verlenen aan de gemeente Zoetermeer van het nu nog geldende verbod tot 
uitbreiding van SnowWorld. Anders dan de berichten daarover meldden, is er geen sprake 
van een definitief besluit van het provinciebestuur maar van een voornemen. Op aandrang 
van de fracties van de SP en D66 wordt dit voornemen op woensdag 21 september 
besproken in de Statencommissie Ruimte en Leefomgeving (R&L). Net als het 
Kwaliteitsteam Buytenpark gaan met name de SP en D66 vragen om herziening van dit 
conceptbesluit over SnowWorld.  
Alleen als het college van GS uiteindelijk niets hoeft te veranderen, gaat de ontheffingsbrief 
aan het Zoetermeerse college van Burgemeester en Wethouders de deur uit. Als de 
commissie vindt dat er wel iets te wijzigen valt, moet het voorgenomen besluit terug naar het 
college van GS en is de vierde baan dus nog lang niet zeker. Bovendien staat nu al vast, dat 
de Zoetermeerse procedure voor het nieuwe bestemmingsplan Buytenpark, waarin de extra 
ruimte voor SnowWorld moet worden gereserveerd, door deze gang van zaken vertraagd 
wordt.  
 
Onjuiste informatie 
Het Kwaliteitsteam is door het voornemen van GS om ontheffing te verlenen van het 
bouwverbod in het Buytenpark verbijsterd. “Dit komt vooral omdat dit voornemen is 
gebaseerd op aantoonbaar onjuiste informatie”, aldus het team. “Er is geen sprake van dat 
de aanleg van een vierde baan in de toekomst leidt tot internationale skiwedstrijden aldaar. 
SnowWorld of de gemeente Zoetermeer hebben nooit enige toezegging getoond van de 
zijde van de Internationale skifederatie FIS. Die toezegging zal er ook niet komen, aangezien 
voor een internationale baan de hoogte-eis 80 meter is”.  
Ook bij andere punten in de besluitvorming zet het Kwaliteitsteam grote vraagtekens. Zo 
geven de foto’s uit de door SnowWorld geleverde rapporten aanwijsbaar een vertekend 
beeld. Het team herhaalt dat sprake is van “aantasting van de natuur- en recreatiewaarden 
van het park en de landschappelijke kwaliteit van het hele gebied”.  
 
Bovendien staat anders dan GS formuleren nog niets zwart op wit over de “kwantitatieve 
compensatie van het verloren gaan van een deel van het zogeheten natuurstergebied”. Dat 
GS stellen dat de ransuil weinig storingsgevoelig is, is niet op feiten gebaseerd. Bovendien 
hebben GS het niet over de vele andere beschermde dieren in dit gebied die door de 
verdubbeling van SnowWorld  worden bedreigd. 



De inwoners van de Zoetermeerse woonwijk Buytenwegh willen dat de overheid de natuur in 
het Buytenpark zoveel mogelijk beschermt tegen ingrepen zoals de plannen voor de aanleg 
van een vierde baan van SnowWorld. Het Kwaliteitsteam Buytenpark weet zich gesterkt door 
de opvattingen van de bewoners van Buytenwegh. Die hebben dinsdagavond 16 augustus in 
een zeer druk bezochte informatiebijeenkomst de algemene oproep aan het Kwaliteitsteam, 
gedaan “alles te doen om de besluitvorming over het Buytenpark alsnog in gunstige zin 
gecorrigeerd te krijgen”.  
 

//// 
 

Noten voor de redactie  
Het Kwaliteitsteam Buytenpark is een open samenwerkingsverband van gebruikers van de 
natuur in het Buytenpark. Het bestaat uit bewoners van de nabijgelegen wijk Buytenwegh, de 
Vogelwerkgroep Zoetermeer (VWZ), de Algemene Vereniging voor Natuurbescherming 
(AVN), de IVN Vereniging voor natuur- en milieueducatie’ en de Stichting Bomen Over 
Leven. Inmiddels hebben zich ook mensen uit andere wijken als belangstellend lid gemeld 
en zijn er contacten met andere organisaties om deel te nemen. Op het weblog 
http://buytenparkzoetermeer.web-log.nl. worden belangstellenden op de hoogte gehouden 
van de ontwikkelingen rond dit natuurpark. 
 
 
 
Informatie (niet voor publicatie) 
Informatie: Leon van den Berg, 079-3163631 
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