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Groen licht voor uitbreiding derde baan SnowWorld
19 dec 2013, Hélène Ouwerkerk

ZOETERMEER - SnowWorld mag haar derde baan uitbreiden. Dat is afgelopen
maandag besproken tijdens de gemeenteraadsvergadering. Alleen GroenLinks en
twee leden van de PvdA stemden tegen het voorstel. De SP deed niet aan de
besluitvorming mee en had voorafgaand aan het behandelpunt de vergadering
verlaten.
SnowWorld mag haar derde baan uitbreiden
“Dit is een schande, alleen op basis van een
flutpresentatie en en halfbakken vergadering over
een bushalte worden we nu geacht over Snowworld
te beslissen. Deze besluitvorming is een
schertsvertoning. De SP doet niet mee aan een
dergelijke poppenkast”, aldus raadslid Ewout den
Heijer. Hierop stapte de volledige SP-fractie op.
Eerder al had Leon van den Berg namens
kwaliteitsteam Buytenpark de raad met ferme bewoordingen toegesproken. “We zijn
niet van plan om ons er bij neer te leggen. Wij zien u bij de raad van State”, aldus
Van den Berg.
Jakobien Groeneveld (GroenLinks) begrijpt de reactie van de SP wel. “We kunnen
met de SP invoelen maar we willen wel meepraten”, aldus Groeneveld. Ze opperde
om SnowWorld te verplaatsen. “Maak er nou een businesscase van en bouw
SnowWorld aan de andere kant van de stad bij de andere leisure.” Bij de PvdA was
er zorg om de compensatie van groen. “Die compensatie van het groen moet goed
geregeld zijn. We willen ook geen lichtvervuiling in dit deel van het Buytenpark”,
aldus Rob Janssen.
Ondanks de kritische geluiden was er ok veel lof over het plan. “D66 is trots op de
Big Five. Wij vonden de vierde baan al een prachtig ontwerp”, aldus D66-er Willem
Bos. Ook VVD-er Jan-Willem Schotel is blij met de plannen. “Het is goed voor het
bedrijf een de leisureambitie van Zoetermeer”, aldus Schotel die vervolgens uithaalde
naar de insprekers. “De participanten zullen niet rusten tot ze hun gelijk hebben
gekregen.” Ook Klaas Schra ging in op de insprekers. “Ooit was het Buytenpark een
vlak gebied tot er werd besloten om er bouw- en tuinafval te dumpen. Toen werd
SnowWorld gebouwd en kwamen er allerlei vogels. De heer van den Berg kan het
toch niet maken om te zeggen ‘SnowWorld rot maar op’. Ik geloof niet dat die vogels
weggaan als we de derde baan verlengen. Ik roep het Kwaliteitsteam op om
schouder aan schouder met SnowWorld te gaan.” Ook het verplaatsingsvoorstel van
GroenLinks kreeg geen steun. “We zijn blij dat GroenLinks met verplaatsing komt en

niet de heer Hendriksen. Want als de heer Hendriksen zou verplaatsen, dan zou hij
nooit meer naar Zoetermeer komen”, aldus Jochem den Dulk.
Uiteindelijk stemde de raad bijna unaniem voor de plannen van SnowWorld.
Bij SnowWorld-directeur Koos Hendriksen ontstaat een glunderde lach als het besluit
valt. “Ik ben hier zo blij mee en vooral met die brede steun”, zegt hij. “Op dit moment
vieren onze 500 personeelsleden kerstfeest. Dit is geen mooier cadeau dat we ze
kunnen geven. Het is 7 jaar lang een gevecht geweest. Nu kunnen we verder.
Hendriksen koestert geen harde gevoelens richting Zoetermeer. “Wij zijn ondanks
alles nog steeds buitengewoon blij met Zoetermeer.”
Ed_Stevenhagen 20 december 2013, 01:24:30Toch zou eis het jammer dat een
verplaatsing naar Prisma/Bleizo niet overwogen is. Huidige locatie vele min-punten
--------------------------------------- De vuilnishoop maakt maar 15 meter uit van de 70 meter.
- De huidige verboden R22 koeling moet voor geheel Snowworld worden vervangen.
- De parkeerdruk voor de begraafplaats wordt weer groter en
- er ontstaan onnodige extra verkeersstromen door de stad.
- De vuilnishoop onder Snowworld bevat veel ernstige vervuilingen en je kan daar
geen funderingspalen door heen slaan, want dan zou het grondwater verontreinigd
raken.
Win-win situatie locatie Bleizo
Aan de oostkant hebben we Prisma/Bleizo dat Zoetermeer en Lansingerland al
miljoenen euro's heeft gekost omdat Emmens de grond "on hold" liet zetten. Nu is er
geen hond meer geïnteresseerd. Ook al door de vele verstopte leidingen, waaronder
de CO2-leiding.
Besmet gebied zit op slot
Bleizo is "besmet gebied". Geen Outlet, geen schaatsbaan, geen Leisure, geen
floriade, geen adventurepark.
En geen reizigers betekent geen station Bleizo en geen kopstation verlengde
Oosterheemlijn. Maar geen station betekent geen nieuwe ontwikkelingen, dus een
patstelling.
Met Snowworld zou je die patstelling kunnen doorbreken!
- Je heb ook de ruimte om verkeer en parkeerdruk op te vangen.
- Je kan er met de trein naar toe, terwijl nu iedereen door de hele tad moet
doorkruisen met nadelige gevolgen voor luchtkwaliteit en geluidsoverlast.
- Je hebt de mogelijkheid de ruimte onder de baan nuttig te gebruiken voor kantoor,
hotel, vergaderruimte...
- Een creatieve geest kan zelfs verder dan 70 meter gaan omdat Snowworld alleen
gaat voor de bovenkant en de onderzijde anders wordt gefinancierd. En dan heb je
misschien (!) een internationale wedstrijdbaan.
- Verder heb je de baan als blikvanger naast de A12 die Zoetermeer op de kaart zet
en tevens functioneert als eigen reclamezuil. Nooit meer de vraag waar ligt
Snowworld. Honderdduizenden zien de baan dagelijks!!
- Maar een kiene planoloog kan delen van de constructie ook integreren als
geluidswal om omliggende gebieden af te schermen van het lawaai van de A12.

Maar nee de projectontwikkelaar gaat door met het verrommelen van de omgeving.
We laten kansen liggen waarbij alle partijen winst kunnen boeken.

