Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark
PERSBERICHT

Uitbreiding SnowWorld nog lang geen gelopen zaak
Het Kwaliteitsteam Buytenpark zegt zich te verbazen over berichten als zou de
gemeenteraad van Zoetermeer groen licht hebben gegeven voor de verlenging van de derde
baan van SnowWorld in het Buytenpark. “Er is hooguit sprake van oranje”, aldus
woordvoerder Leon van den Berg. “Het is nog lang geen gelopen zaak. Zo moet eerst het
bestemmingsplan nog veranderd, want volgens de nu geldende planologische regels mag er
helemaal niks worden gebouwd in het Buytenpark”.
De gemeente denkt in het derde kwartaal van 2014 pas een eerste concept gereed te
hebben van het nieuwe bestemmingsplan. Volgens het college van burgemeester en
wethouders zal die procedure vervolgens niet eerder dan in het 1e kwartaal van 2015 kunnen
worden afgerond. Intussen moet dan ook nog het bouwplan worden goedgekeurd en wil de
gemeente regelen dat een stuk grond aan SnowWorld in erfpacht kan worden gegeven.
Van den Berg: “Om dat te voorkomen hebben we trouwens zelf vorige week de gemeente
gevraagd een strook aan het Kwaliteitsteam Buytenpark te verpachten direct ten westen van
SnowWorld. We willen die strook graag in eigen beheer verzorgen om de natuur te
beschermen. We zijn benieuwd welke argumenten de gemeente gaat gebruiken om ons dat
te weigeren, want formeel geldt in dit gebied nu nog het Bestemmingsplan Buytenpark van 3
december 2012, waarin is vastgelegd dat het gebied ten westen van SnowWorld de
bestemming Natuur heeft”.
Ook na vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan, het goedkeuren van een
erfpachtcontract en een bouwplan heeft het Kwaliteitsteam trouwens nog mogelijkheden
bezwaren te maken, zodat het waarschijnlijk niet eerder dan 2016 kan worden vooraleer er
ook maar iets kan gebeuren in het Buytenpark. “Met dit oranje licht is het pleit dan ook nog
lang niet beslecht. Zo moet ook de provincie nog akkoord gaan. Bovendien zijn we
benieuwd naar het financiële plan voor de bouw”. Woordvoerder Leon van den Berg heeft
daarom de raadsleden ook in de raadsvergadering van 16 december al voorgehouden dat
het Kwaliteitsteam vol de strijd zal blijven aangaan. “Niet voor onze lol, maar ter bescherming
van de natuur! Daarbij weten we ons gesterkt door vele e-mails en andere reacties van
natuurliefhebbers in de regio”.
////
Noten voor de redactie
De stichting Kwaliteitsteam Buytenpark 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. Ook mensen uit
andere wijken hebben zich als belangstellenden gemeld en er zijn contacten met andere organisaties
om deel te nemen. Via het http://buytenpark.wordpress.com worden belangstellenden op de hoogte
gehouden van de ontwikkelingen rond dit natuurpark.
Informatie (niet voor publicatie)
Informatie: Leon van den Berg, 079-3163631/06-20139845 of mail naar buytenpark@bergit.nl.
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