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Onderwerp
Bericht aan raadscommissie over SnowWorld
4 baan
Op 29 november 2011 bent u op de hoogte gebracht van het feit dat de voorgenomen
van SnowWorld niet voldoet aan de eisen van de Federation International de Ski (EIS). Op 17
november 2011 heeft de gemeente door tussenkomst van SnowWorld een brief ontvangen van
e
baan voor wedstrijden in aanmerking kan komen. Deze
de FIS, waarin gesteld wordt dat de 4
brief is zeer algemeen gesteld en kan naar het oordeel van het college niet voldoen aan de
e
baan. Reden waarom de
voorwaarden die de gemeenteraad op dit punt heeft gesteld aan de 4
gemeente SnowWorld gevraagd heeft de EIS te verzoeken alsnog een expliciete uitspraak te
e
baan als wedstrijdbaan.
doen over de geschiktheid van de 4
Vanwege de vereiste actualisering van de bestemmingsplannen (meerjarenprogramma) en de
daarmee samenhangende planning van de andere projecten in het Buytenpark, heeft het college
e
4
inmiddels het bestemmingsplan Buytenpark in procedure gebracht, zonder het deel van de
baan van SnowWorld. Voor SnowWorld wordt een apart bestemmingsplan in procedure gebracht,
op het moment dat de gemeente een brief van de FIS ontvangt die tegemoet komt aan de eisen
van de raad.
De gemeente zal, ongeacht de strekking van de eventuele nieuwe brief van de FIS, in overleg
met de provincie treden over de reikwijdte van de door de provincie verleende ontheffing.
Enerzijds is de provincie blijkens de ontheffing van mening dat de landschappelijke inpassing van
e
baan aan de eisen voldoet, anderzijds dient bezien te worden in hoeverre de
de 4
omstandigheid, dat de aanvraag gebaseerd was op de eisen van een wedstrijdbaan, de
besluitvorming omtrent de ontheffing beïnvloed heeft. Uiteraard speelt hierbij de strekking van de
eventuele aanvullende brief van de EIS een rol.
De ontstane situatie heeft ook invloed op het memo over de natuur- en groencompensatie voor
de vierde baan van SnowWorld. Dit memo wordt u daarom toegezonden als de verdere
e
procedure rond de 4
baan is uitgekristalliseerd.
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