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Persbericht
Kwaliteitsteam Buytenpark teleurgesteld in keus college
BEDRIJFSWINST SNOWWORLD TEN KOSTE VAN NATUUR
Het Zoetermeerse gemeentebestuur kiest voor bevordering van de bedrijfswinst van
SnowWorld, ook als dit ten koste gaat van de natuur. Dit blijkt onweerlegbaar uit de
nota over de inspraakreactie van het Kwaliteitsteam Buytenpark op het
uitbreidingsplan van SnowWorld. Het is de bedoeling de derde skibaan te verlengen
tot 300 meter en te verhogen tot ruim 70 meter.
Voorzitter/secretaris Leon van den Berg van het team: “In de nota geeft het college
van B&W letterlijk toe dat verlenging van de derde baan de impact van SnowWorld
op dit gebied vergroot. Ook is het college het met ons eens dat een verlengde derde
baan overal in het Buytenpark zichtbaar zal zijn. Maar het college vindt dat die
zichtbaarheid niet leidt tot de beschadiging van de waarden rust en ruimte en ook dat
de natuurbeleving niet onaanvaardbaar wordt aangetast. Ook al niet, zoals gesteld,
omdat het complex al een prominente plek inneemt in het Buytenpark.
Feitelijk komt de aap echter uit de mouw op de pagina’s 7, 13 en 25 waar het college
zegt dat het voor de bedrijfsvoering van SnowWorld van belang is de
aantrekkelijkheid van het complex te vergroten. Men vindt ook een goede exploitatie
van SnowWorld belangrijk: Voor de gemeente is het van belang dat de toekomst van
SnowWorld veilig kan worden gesteld. Bij herhaling wordt in de nota gesteld dat
alternatieven nu eenmaal financieel niet haalbaar zijn. Duidelijk is dat de gemeente
de toekomst van de natuur in het Buytenpark minder belangrijk vindt. Dat stelt ons
zeer teleur”.
Zeven arbeidsplaatsen
Het valt op dat het college opnieuw de werkgelegenheid beklemtoont: SnowWorld is
één van de twintig grootste werkgevers in de gemeente Zoetermeer. Voor
Zoetermeer is het dan ook van belang dat de bedrijfsvoering van SnowWorld
toekomstbestendig is. Een uitbreiding van het complex met de verlenging van de
derde baan is daarvoor noodzakelijk. Voor de gemeente is dit de belangrijkste reden
om mee te werken aan het uitbreidingsplan”. Het kwaliteitsteam Buytenpark heeft
daar altijd tegenovergesteld, dat volgens SnowWorld-stukken uitbreiding slechts leidt
tot 15 extra arbeidsplaatsen, waarvan maar de helft voor Zoetermeerders. “Nog geen
acht mensen uit Zoetermeer worden door dit miljoenenproject aan een fulltime baan
geholpen”
Recht praten wat krom is
Van den Berg wijst erop dat het team al eerder heeft aangegeven dat de gemeente
zich in het SnowWorld-dossier schuldig maakt aan recht praten wat krom is. “Daarop
is deze nota geen uitzondering. Daarvan zijn veel voorbeelden terug te vinden in de
nota, niet alleen als het om werkgelegenheid gaat.” Met uitbreiding van SnowWorld
wordt bijvoorbeeld niet voldaan aan de eis om de daardoor verloren gaande natuur
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kwalitatief én kwantitatief te compenseren. Dat laatste kan ook niet, omdat bij
vaststelling van het bestemmingsplan Buytenpark eind 2013 is bepaald, dat alle
onbebouwde terrein van het Buytenpark een natuurbestemming heeft. “Als je
daarvan dus iets weghaalt, is dat binnen de grenzen van het Buytenpark uiteraard
niet te compenseren. Dat weet het college, maar het heeft iets verzonnen om dit
goed te praten. Op pagina 9 geeft het college eerst toe dat alle gronden waar het hier
om gaat een natuurbestemming hebben en dat er dus sprake moet zijn van
compensatie. Maar daarna staat doodleuk: Anders dan het Kwaliteitsteam
veronderstelt, betreft het hier geen compensatie van de bestemming, maar van het
verlies aan areaal van het natuurkerngebied. Wie deze verdediging kan volgen, mag
het zeggen”.
Geen schuilhut SnowWorld-paarden
De tientallen valide argumenten die het Kwaliteitsteam Buytenpark heeft aangevoerd
tegen de planvorming, leiden maar op twee plaatsen tot bijstelling van details. Zo
wordt een overbodige verwijzing weggehaald naar het inmiddels niet meer geldende
bestemmingsplan voor het Recreatiegebied Noord West en krijgen de paarden die
SnowWorld laat grazen naast het complex geen schuilhut. “We vragen ons zeer af
waarom onze reactie meer dan een half jaar heeft gecirculeerd in het gemeentehuis”,
zegt Leon van den Berg.
Hij voegt er aan toe dat het team zich nu beraadt over verder verzet. “Na de officiële
publicatie op 6 februari, werken we aan onze zienswijze op de plannen. Daarvoor
hebben we zes weken de tijd. Het zal niet gemakkelijk zal zijn, omdat -zoals het
college zelf schrijft- het gemeentebestuur in beginsel grote beleidsvrijheid heeft bij
het bepalen van dit soort plannen”.
///
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.
Informatie (niet voor publicatie)
Leon van den Berg, 079-3163631/06-20139845 of mail naar buytenpark@bergit.nl
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