Verzoek burgerinitiatiefvoorstel
Ondergetekende verzoekt hierbij het volgende voorstel of onderwerp op de agenda van
de gemeenteraad te plaatsen:

Behoud Kwaliteit Buytenpark
en wel zo dat
a. de natuur, het landschap, de biodiversiteit en de vogelstand in het Buytenpark van
de gemeente een beschermde status krijgen;
b. de gemeente zich gaat inspannen om het natuurlijke karakter en de daarmee
gepaard gaande beleving van het Buytenpark te vergroten;
c. er in beginsel geen verdere bebouwing komt in het Buytenpark, omdat die is te
beschouwen als een verstoring van het hier gesitueerde ‘Natuurstergebied’, en van
de natuur die eraan grenst zoals de Meerpolder;
d. het gemeentebestuur in, bij of in samenhang met de gemeentelijke Visie Buytenpark
duidelijke randvoorwaarden stelt aan de eventuele bouw van een vierde baan
SnowWorld, in elk geval zo, dat het gemeentebestuur onder meer acht slaat op de
zichtlijnen, de mogelijke schaduwwerking en de licht- en geluidsoverlast;
e. niet onduidelijk is wat onder de in de Visie Buytenpark gebruikte begrippen is te
verstaan als “transparantie, vergroten van de natuurlijkheid van de buitenruimte en
een hoogstaande vormgeving van de vierde baan”;
f. het Buytenpark geen pretpark kan worden, waartoe het dienstig is met name op de
pagina’s 26 en 59 van de Visie Buytenpark de passages te corrigeren die hiertoe
zouden kunnen leiden;
g. het gemeentebestuur er tevens voor zorgt dat in het vervolg over het Buytenpark
regulier overleg plaatsheeft met álle te onderscheiden belanghebbenden en in elk
geval ook met het Kwaliteitsteam Buytenpark.

Toelichting:
Het is van belang dat de gemeenteraad haast maakt met een goede vaststelling en
uitvoering van het gemeentelijke beleidsstuk Visie Buytenpark. Het concept ervan is al
enige tijd gereed, al vier keer geagendeerd voor een raadsvergadering maar wacht bij
het schrijven van dit Burgerinitiatief nog op vaststelling, terwijl er intussen ontwikkelingen
in gang zijn gezet die voor het Buytenpark een beslissende, en naar te vrezen valt zelfs
ongewenste uitwerking kunnen hebben. Een van die ontwikkelingen is gelegen in de
uitwerking van het idee om aan SnowWorld een vierde baan toe te voegen.
Want ook al is de Visie Buytenpark zeer lovend over de kwaliteiten van het Buytenpark,
prijst de Visie de natuurlijke ontwikkeling in dit voormalige puinstortgebied, roemt het
stuk de grote betekenis voor de vogels, grondgebonden zoogdieren, paddenstoelen,
enzovoort enzovoort, de uiteindelijk in die Visie uitgestippelde strategie is voor dit park
zonder meer nadelig.
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Als leden en sympathisanten van het Kwaliteitsteam Buytenpark vragen wij u daarom zo
mogelijk bij de vaststelling van de Visie Buytenpark maar anders als afzonderlijk hierbij
voorgelegd besluit, uit te spreken, dat het uw bedoeling is om in de geest van de Visie
Buytenpark de ruimtelijke kwaliteit van het Buytenpark te bevorderen als in ons voorstel
beschreven.
Om dit te kunnen doen vraagt dit voorstel bij punt c en d geen verdere verstoring van de
natuur in het Buytenpark toe te staan. Dan doelen we met het Burgerinitiatief niet alleen
op verstoring door bebouwing maar ook op verstoring van bestaande zichtlijnen, en
verstoring als gevolg van schaduwwerking, licht en geluidsoverlast. Daarom is het zaak
de zogeheten Buytenparklaanvariant voor een vierde skibaan van SnowWorld, als
volwaardig alternatief in de besluitvorming te betrekken en daarmee het huidige
begrazingsgebied ongemoeid te laten.
Onder f krijgt u de vraag, de in de Visie Buytenpark uitgestippelde strategie zo te
corrigeren, dat het Buytenpark geen pretpark kan worden. Daarbij is het van belang er
rekening mee te houden dat de nu geformuleerde strategie nadelig is voor de gebruikers
van het begrazingsgebied van het park. Het is zaak de belangen van die gebruikers te
waarborgen.
Ook correcties behoeven de navolgende passages in de Visie Buytenpark:
- op pagina 26 van de Visie waar staat: “De buitenruimte van SnowWorld vormt het
toekomstige hart van het park. In het hart van het park komt het avontuurlijke
karakter van het park bij uitstek tot uitdrukking”. En dat het de bedoeling is “op de
heuvel” - in die buitenruimte van SnowWorld - “ het avontuurlijke karakter van het
park uit te werken”. En dat “dit invulling kan krijgen met speeltoestellen,
springkussens, skatemogelijkheden met gebruik van het reliëf, glijbanen van de
heuvel af, et cetera”. (…) “SnowWorld is zo niet langer een obstakel in het park,
maar vormt de verbinding tussen de verschillende delen van het park. Het snoept
geen ruimte van het park af, maar geeft er juist ruimte aan terug”. (…)
- op pagina 59 van de Visie waar staat: “Onder invloed van de ontwikkeling van de
Leisure-as zullen in de toekomst mogelijk nog meer functies een plek zoeken in
het Buytenpark. Zo zijn er op dit moment tal van aanvragen voor passieve en
actieve leisure voorzieningen. Deze functies kunnen mogelijk een plek in het park
krijgen“.
Punt g bepleit een regulier overleg met alle belanghebbenden als het om het
Buytenpark gaat, en dus niet meer alleen tussen het gemeentebestuur, enkele
instanties en ondernemers maar bijvoorbeeld ook met vertegenwoordigers van het
nabijgelegen Stompwijk en in elk geval met belanghebbende inwoners van Zoetermeer
zoals zij zich hebben verzameld in het Kwaliteitsteam Buytenpark.

2

Naam:
Eerste voornaam en verdere voorletters:
Geboortedatum:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Handtekening:

Van den Berg
Leon S.
26 februari 1958
De Colignystraat 3
2713 AA
Zoetermeer

Zes
Plaatsvervanger:
Naam:
Eerste voornaam en verdere voorletters:
Geboortedatum:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:.
Handtekening:

Jolman
Anja
Cesar Frankrode 17
2717 BA
Zoetermeer

En andere leden van het Kwaliteitsteam Buytenpark Zoetermeer, opgericht in januari
2010 en ten tijde van dit voorstel bestaand uit:
 vertegenwoordigers van omwonenden van het Buytenpark;
 vertegenwoordigers van de AVN (Algemene Vereniging voor Natuurbescherming
voor 's Gravenhage en omstreken);
 Vertegenwoordigers van de VWZ (Vogelwerkgroep Zoetermeer);
 vertegenwoordigers van de IVN (Vereniging voor Natuur- en milieueducatie);
 vertegenwoordigers van de Stichting Bomen Over Leven.
Zie verder de lijst met de namen, adressen, geboortedata en handtekeningen van
initiatiefgerechtigden die het verzoek ondersteunen.
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Ondersteuningsverklaringen burgerinitiatiefvoorstel
Ondergetekenden verklaren hierbij het verzoek tot het plaatsen van het volgende onderwerp of voorstel
op de agenda van de gemeenteraad te ondersteunen:

Behoud Kwaliteit Buytenpark
en wel zo dat
a. de natuur, het landschap, de biodiversiteit en de vogelstand in het Buytenpark van de gemeente
een beschermde status krijgen;
b. de gemeente zich gaat inspannen om het natuurlijke karakter en de daarmee gepaard gaande
beleving van het Buytenpark te vergroten;
c. er in beginsel geen verdere bebouwing komt in het Buytenpark, omdat die is te beschouwen als
een verstoring van het hier gesitueerde ‘Natuurstergebied’, en van de natuur die eraan grenst
zoals de Meerpolder;
d. het gemeentebestuur in, bij of in samenhang met de gemeentelijke Visie Buytenpark duidelijke
randvoorwaarden stelt aan de eventuele bouw van een vierde baan SnowWorld, in elk geval zo,
dat het gemeentebestuur onder meer acht slaat op de zichtlijnen, de mogelijke schaduwwerking
en de licht- en geluidsoverlast;
e. niet onduidelijk is wat onder de in de Visie Buytenpark gebruikte begrippen is te verstaan als
“transparantie, vergroten van de natuurlijkheid van de buitenruimte en een hoogstaande
vormgeving van de vierde baan”;
f. het Buytenpark geen pretpark kan worden, waartoe het dienstig is met name op de pagina’s 26 en
59 van de Visie Buytenpark de passages te corrigeren die hiertoe zouden kunnen leiden;
g. het gemeentebestuur er tevens voor zorgt dat in het vervolg over het Buytenpark regulier overleg
plaatsheeft met álle te onderscheiden belanghebbenden en in elk geval ook met het
Kwaliteitsteam Buytenpark.
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Toelichting
Boven aan de lijst dient het voorstel of onderwerp van het burgerinitiatief dat wordt ondersteund,
te worden opgenomen in dezelfde bewoordingen als op het verzoek tot indiening van een
initiatiefvoorstel. Indien meer dan één vel nodig is voor gegevens van ondersteuners van het
burgerinitiatief dient boven aan elk vel het voorstel of onderwerp te worden herhaald in dezelfde
bewoordingen.
Bevoegd tot ondersteuning van een burgerinitiatief zijn degenen die kiesgerechtigd zijn voor de
verkiezing van de gemeenteraad en inwoners van de gemeente van veertien jaar die vanaf hun
achttiende jaar aan de gemeenteraadsverkiezingen zullen mogen deelnemen als ze dan nog in de
gemeente wonen.

