
Ook voor Statenfracties is vierde baan lang niet zeker ~~::-!, 9~r 
Kwaliteitsteam Buytenpark: 
herziening besluit SriowWorld 
ZOETER\IEER- Het Kwaliteitsteam Buytenpark 
dringt er bij het provinciebestuur op aan, zich te bezin
nen op het "·oornemen om toestemming te ge"cn voor de 
bouw "an een ";erde baan van Snow\Vorld, 60 meter 
hoog en 300 meter lang. Dit verzoek is venvoord in een 
brief aan het college van Gedeputeerde Staten (GS) van 
Zuid-Holland in afschrift aan de statenleden. 

Hiermee reageert het K\\ali
teitsteam op het bericht vori
ge \\eek, 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 
daaro,er meldden, is er geen 
sprake \Un een definitiefbe
sluit van het provinciebestuur 
maar \an een voornemen. Op 
aandrang van de fracties van 
de SP en D66 wordt dit voor
nemen op woensdag 21 sep
tember besproken in de Sta
tencommisste Ruimte en 
Leefomgeving (R&L). Net 
als het Kwaliteitsteam Buy
tenpark gaan met name de SP 
en D66 vragen om herziening 
van dit conceptbesluit over 
Sno\\ World. 
Alleen als het college van GS 
mtemûcltJk mets hoeft te vcr
anderen, gaat de ontheffings
brief aan het Zoetermeerse 
college van Burgemeester en 
Wethouders de deur uit. Als 
de commissie vindt dat er wel 
iets te '' ijztgcn valt, moet het 
\ oorgenomen besluit terug 
naar het college van GS en is 
de \ icrûe baan dus nog lang 
met zeker. Bovendien staat 
nu al vast1 dat de Zoetermeer-

se procedure voor het nieuwe 
bestemmingsplan Bu)1Cn
park. waarin de extra ruimte 
voor SnowWorld moet wor
den gereserveerd, door deze 
gang van zaken vertraagd 
wordt. 

Onjuist 
Het Kwaliteitstcam is door 
het voornemen van GS om 
ontheffing te vcrlenen van 
het bouwvcrbod in het Buy
tcnpark verbijsterd. "Dit 
komt vooral omdat dit voor
nemen is gebaseerd op aan
toonbaar onjuiste infornla
tie", aldus het team. "Er is 
geen sprake van dat de aanleg 
van een vierde baan in de 
toekomst leidt tot miernatio
nale skiwedstrijden aldaar. 
SnowWorld of de gemeente 
Zoetermeer hebben nooit eni
ge toezegging getoond van de 
zijde van de Internationale 
skifederatie FIS Die toezeg
ging zal er ook niet komen, 
aangezien voor een interna
tionale baan de hoogte-eis 80 
meter is." 
Ook bij andere punten in de 
besluil\orming zet het K\\a
hteitsteam grote Haagtekens. 
Zo geven de foto's uit de door 
SnowWorld gelèverde rap-

porten aanwijsbaar een verte
kend beeld Het team her
haalt dat sprake is van "aan
tasting van de natuur- en 
recreatiewaarden van het 
park en de landschappelijke 
kwaliteit van het hele ge
bied." 
Bovendien staat anders dan 
GS formuleren nog niets 
Z\\art op wtt over de "k\,antt
tatieve compensatie van het 
verloren gaan van een deel 
van het zogeheten natuurstcr
gebied". Dat GS stellen dat 
de ransuil \\einig storingsge
voelig is, is niet op feiten ge
baseerd. Bovendien hebben 
GS het niet over de vele an
dere beschermde dieren in dit 
gebied die door de verdubbe
ling van SnowWorld worden 
bedreigd. 
De inY.oners van de Zoeter
meerse \\Oonwijk Bu)1en
''egh willen dat de overheid 
de natuur in het Boytenpark 
zoveel mogelijk beschermt 
tegen ingrepen zoals de plan
nen voor de aanleg van een 
vierde baan van Snov\ World. 
Het K\\alitcitsteam Bu}1en
park weet zich gesterkt door 
de op\attingen van de be\vo
ncrs van Buytenwegh. Dte 
hebben dinsdagavónd 16 au
gustus in een zeer druk be
zochte informatiebijeenkomst 
de algemene oproep aan het 
Kwahtcitstcam, gedaan "alles 
te doen om de besluil\or
ming over het Buytenpark 
alsnog in gunstige zin gecor
rigeerd te krijgen." 


