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Van
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Onderwerp

SnowWorid
Op 21 december 2011 is tijdens de raadscommissie meegedeeld dat de gemeente een brief van
de Federatién International de Ski (FIS) heeft ontvangen en dat de raadscommissie door middel
van een memo zal worden geïnformeerd over de gevolgen van deze brief voor de uitbreiding van
e
SnowWorld met een 4
baan.
In de brief van de Fl5 (d.d. 16december2011) maakt de Fl5 duidelijk dat “in het geval de
faciliteit in Zoetermeer niet volledig aan alle gepubliceerde criteria voldoet voor de organisatie van
de EIS World Cup wedstrijden een uitzondering gemaakt kan worden, zoals we dit hebben
gedaan in Landgraaf, Moscow en München. Om in aanmerking te komen voor het organiseren
van internationale FIS wedstrijden is echter wel een minimale baanlengte van 300 meter, inclusief
in- en uitloop, vereist. Of deze wedstrijden uiteindelijk worden gegund, hangt dan af van het bid
book van de Nederlandse Ski Vereniging! SnowWorld.”
Voor het college is deze expliciete uitspraak van de EIS voldoende om de uitbreiding van
e
baan te blijven ondersteunen. Voor SnowWorld wordt aan een apart
SnowWorld met een 4
bestemmingsplan gewerkt om de 4 baan mogelijk te maken. Dit bestemmingsplan wordt in het le
kwartaal 2012 afgerond en daarna ter bestuurlijke besluitvorming aangeboden. Het memo over
e
e
kwartaal
baan van SnowWorld zal tevens in het 1
de natuur- en groencompensatie voor de 4
worden behandeld in het college en daarna ter kennisname aan de raad worden verzonden.
Met de provincie heeft overleg plaatsgevonden en er is geconstateerd dat de brief van de EIS
geen gevolgen heeft voor de verleende ontheffing.

Voor technische vragen kunt u zich wenden tot:
Mw. M. van der Veen Stad/P&V
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Oberhofen, 16.12.2011

Geachte heer, mevrouw,
Van de Nederlandse Ski Vereniging hebben wij vernomen dat er plannen zijn om de win
tersport faciliteit in Zoetermeer uit te breiden en daarmee, analoog aan de faciliteit in
Landgraat, te voldoen aan de eisen van de Internationale Ski Federatie (FIS) voor het
organiseren van internationale wedstrijden in diverse disciplines. Als Internationale
Federatie verantwoordelijk voor de organisatie van ski en snowboard wedstrijden op alle
niveaus juichen wij een dergelijk initiatief van harte toe.
In de afgelopen 10 jaar heeft de Nederlandse Ski Vereniging en SnowWorid Landgraaf
een belangrijke bijdrage geleverd aan de succesvolle ontwikkeling van de ski en
snowboard sport in Nederland en daarbuiten. Met de organisatie van de diverse FIS
Snowboard World Cup en FIS Alpine Europa Cup wedstrijden heeft de Nederlandse Ski
Vereniging een bijdrage geleverd vergelijkbaar met de bijdrage van andere traditionele
sneeuwlanden.
In de wetenschap dat de indoor wintersport faciliteit in Landgraaf niet volledig voldoet aan
de eisen zoals gesteld in ons 1CR (International Competition Rules) zijn wij destijds
desalniettemin akkoord gegaan met de organisatie van wedstrijden op het allerhoogste
niveau omdat een indoor faciliteit andere, compenserende, waarde levert welke belangrijk
zijn voor de ontwikkeling van onze disciplines in het algemeen en die van Snowboard in
het bijzonder.
Ook in andere landen is er, bij wijze van uitzondering, toestemming gegeven om met een
geringer hoogteverschil als oorspronkelijk In ons regelboek vermeld staat wedstrijden op
het allerhoogste niveau te organiseren. Van belang is dat de faciliteit een duidelijke
toegevoegde waarde oplevert voor de betreffende discipline. In het komend seizoen
worden World Cup wedstrijden (Alpine, Freestyle Aerials en Snowboard Parallel)
georganiseerd in Moscow op een helling gecreerd met steigermateriaal. Een ander
voorbeeld is de organisatie van een World Cup wedstrijd in München in het Olympia Park
waarbij de lengte van de piste vergelijkbaar is met die van SnowWorid Landgraaf. We
verheugen ons tevens op de FIS World Cup Snowboard wedstrijd in het seizoen
2012-2013 (deel van de long term calendar planing) wat dan het 10 jarig jubileum
betekend voor SnowWorid Landgraaf.
Graag willen wij u met deze brief informeren dat in het geval dat de nieuwe wintersport
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faciliteit in Zoetem’ieer niet volledig aan alle gepubliceerde criteria voldoet voor de
organisatie van FIS World Cup wedstrijden een uitzondering gemaakt kan worden, zoals
we dit hebben gedaan in Landgraaf, Moscow en München. Om in aanmerking te komen
voor het organiseren van internationale FIS wedstrijden is echter wel een minimale
baanlengte van 300 meter, inclusief in- en uitloop, vereist. Of deze wedstrijden uiteindelijk
worden gegund, hangt dan af van het bid boek van de Nederlandse Ski Vereniging /
SnowWorid.
We vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geinforrneerd en we in de toekomst
ook in Zoetermeer ski en snowboard wedstrijden in onze internationale kalender kunnen
opnemen zoals we dit nu inmiddels 9 jaar hebben gedaan in Landgraat.
Uiteraard ben ik bereikbaar voor uw eventuele vragen.

Met vriendelijke groet,
INTERNATIONAL. SKI FEDERATION

Marcel Looze
Event & Sponsor Manager
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Naar aanleiding van uw verzoek om een nadere toelichting
op de
wedstrijdmogelijkheden van onze beoogde uitbreiding van SnowWorid
Zoetermeer,
sturen wij u hierbij een kopie van een brief die wij ontvingen van de Interna
tional Ski
Federation (FIS).
Voor de ontwikkeling van de uitbreiding van SnowWorid Zoetermeer
met een 300
meter baan, hebben wij voortdurend SnowWorid Indgraaf als voorbe
eld gehad.
In onze vestiging in Landgraaf hebben wij bijvoorbeeld in oktober dit jaar
voor de 9C
keer de FIS Worldcup Snowboard georganiseerd. Naast deze meest bekend
e wedstrijd
organiseren wij nog diverse andere wedstrijden, zoals recent de
internationale
kwalificatiewedstrijden voor aangepaste sporters voor de Olympische
winterspelen in
Sochi. Met onze nieuwe 300 meter baan kunnen deze wedstrijden ook
in Zoetermeer
georganiseerd worden.
Zoals uit de brief van 14 maart 2011 van de Nederlandse Ski
Vereniging blijkt,
juichen zij de voorgenomen uitbreiding toe. Zij constateren
dat er inderdaad
wedstrijden onder de FIS vlag te organiseren zullen zijn.
In de bijgaande brief van de FIS van 16 december 2011, bevestigt de Fl5,
dat ondanks
het feit dat de voorgenomen uitbreiding, niet aan alle criteria voldoet
er wel degelijk
wedstrijden onder de FIS auspiciën georganiseerd zullen kunnen worden
, zol.tng de
baan maar minimaal 300 meter lang wordt.
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De realisatie van de beoogde uitbreiding van SnowWorld
Zoetermeer zal dus een
belangrijke bijdrage leveren aan de verdere invulling van de sport
en leisure ambitie
van de gemeente Zoetermeer.
Met vriendelijke groet
Namens
SnowWorid Leisure N.V.

J.H.M. Hendriks
CEO

www. snowworld corn
.
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