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Zoetermeer, woensdag 9 juli 2014

Geacht college,
Gaarne maken wij gebruik van de mogelijkheid een inspraakreactie in te dienen op uw
voorontwerp-bestemmingsplan Verlenging derde baan SnowWorld, door u ter inzage
gelegd op 6 juni 2014. En wel omdat dit gaat over een deel van het Buytenpark en dit
behoort tot het aandachtsgebied van onze Stichting.
Waar het hoofddoel van onze Stichting ligt in het bevorderen en het duurzaam beheer van
de ruimtelijke, landschappelijke en ecologische kwaliteiten van het Buytenpark, zal het u
niet verbazen dat wij verlenging van de 3e baan van SnowWorld in westelijke richting
tot ruim 300 meter en meer dan verdubbeling van de hoogte - namelijk van 32,2 m
boven NAP tot 68,7 m boven NAP -volstrekt onacceptabel achten.
In deze reactie zullen wij schetsen waarom u, volgens ons - zowel als het gaat om het
Buytenpark als om SnowWorld - beter een andere keus kunt maken.
Dit vooral op grond van grote bezwaren tegen verdere ontwikkelingen op basis van dit
plan, omdat die:
o in strijd zijn met eerder door de gemeente Zoetermeer bepaald beleid voor de
ruimtelijke ordening in algemene zin en
o niet stroken met het provinciale - en rijksbeleid wat deze regio betreft;
o in het bijzonder omdat het nu voorliggende plan zal leiden tot een ernstige verdichting
van het Buytenpark en daarmee
o tot een directe bedreiging van de flora en fauna zoals die hier voor een binnen Europa
unieke wijze gedijen;
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inspraakreactie voorontwerp-bestemmingsplan
Verlenging derde baan SnowWorld
Hoofdstuk 1: In zijn algemeenheid
Het Buytenpark is een uniek stuk natuur en vormt een groene buffer aan de westkant van
de bebouwde kom van Zoetermeer. Het park loopt over in open weilanden in het
grensgebied met Leidschendam, en aan de noordzijde in de middeleeuwse - en vanwege
die status beschermde - Meerpolder. Het park heeft op het gebied van flora en fauna
unieke eigenschappen. Dat moet vooral zo blijven.
Als er al ruimte zou moeten worden gevonden voor SnowWorld om uit te breiden in dit
deel van de stad, zou dat volgens ons in het Buytenpark alleen oostwaarts kunnen en bij
voorkeur verdiept.
Wat het Zoetermeerse college van B en W op basis van door SnowWorld gepresenteerde
rapporten hierover ook beweert: het leidt geen twijfel dat een goede ruimtelijke inpassing
en het ontzien van natuurwaarden en biodiversiteit bij het uitbreidingsplan van SnowWorld
onmogelijk is.
We zullen eerst in algemene zin uitleggen waarop ons afwijzend oordeel is gebaseerd.
a) Toestaan van nieuwbouw in het eerder tot Natuur bestemde deel van het Buytenpark
is een directe aantasting van die Natuur die niet valt te compenseren. Zoals overigens
ook al eerder door het gemeentebestuur van Zoetermeer is erkend heeft het
Buytenpark een avontuurlijk, ruig en open karakter. Daar is indertijd aan toegevoegd
dat ontwikkelingen in het park zoveel mogelijk (...) een natuurlijke (ruige) vormgeving
moeten krijgen. Wij vinden dat daarnaar gehandeld moet worden en dat dus elke
verdichting, zoals die in de vorm van verlenging van de 3e baan van SnowWorld in
westelijke richting, een halt moet worden toegeroepen. Bovendien is de hoogte van de
baan onacceptabel, namelijk ongeveer 69 meter boven NAP, en vanaf het
parkeerterrein gemeente zelfs 73 meter hoog. Daarmee gaat de baan ver uitsteken
boven de heuvels in het park, hetgeen een ernstige horizonvervuiling tot gevolg heeft.
Met het nu voorliggende voorontwerp bestemmingsplan is de gemeente Zoetermeer
bezig de bijzondere waarden van het Buytenpark als natuurgebied te verspelen.
Zoals in eerdere beleidsstukken van de gemeente Zoetermeer is terug te vinden is
voor veel vogelsoorten dit gebied een belangrijke broedbiotoop. Daarbij horen de
bosrietzanger, kleine karekiet, fazant en grasmus. De volgende soorten van de rode
lijst broeden in het gebied: kneu, koekoek, ransuil, groene specht, nachtegaal,
ringmus, tureluur, visdief en zomertaling. Door de in de winter overstaande ruige
begroeiing komt het zwartsprietdikkopje nergens anders in Zoetermeer in zulke
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dichtheden voor als juist in dit gebied. Er is hier dan ook sprake van een brongebied.
De aantallen van de vijf (spits)muissoorten die in het gebied zijn aangetroffen duiden
op een uitstekende leefomgeving voor deze dieren en voor hun muizen etende
predatoren als wezel en hermelijn, ransuil, torenvalk enzovoort. Uit
trekvogelonderzoek is gebleken dat vogels die op trek langs de kust bewust de route
om de verstedelijkte Haagse regio over het Buytenpark kiezen, daar vaak een
tussenstop maken om op krachten te komen om daarna hun reis naar het zuiden te
vervolgen. In die zin heeft het park ook een nationale functie. Het huidige voorontwerp
bestemmingsplan negeert dit.
In dit verband kunnen we verwijzen naar het oordeel van diverse externe
deskundigen. Zo willen we er onder meer aan herinneren dat EcoEngineeringConsultancy (dr. Hein van Bohemen, h.bohemen@kpnplanet.nl ) op 5 mei 2011, op
verzoek van de gemeente Zoetermeer, in zijn Advies betreffende kwaliteitsimpuls
Ecologische inpassing SnowWorld 4e baan heeft gerapporteerd, dat het Buytenpark
een landschapsecologisch bijzonder gebied is, dat nog steeds in ontwikkeling is. Van
Bohemen schrijft verder: “Er heeft zich in de loop van de tijd een aantrekkelijk
heuvellandschap met een grote verscheidenheid aan habitats van open, grazige
vegetaties, struweelbegroeiingen, stammenrillen, die dichte begroeiingen omsluiten,
ontwikkeld en er hebben zich allerlei interessante planten en dieren in dit verband
gevestigd, waaronder zeldzame en kwetsbare soorten”. Verwezen wordt naar het
inventarisatierapport van Bureau Stadsnatuur Rotterdam uit 2010 dat een zeer
gedetailleerd overzicht geeft van de waargenomen planten- en diersoorten.
Enkele bijzonderheden: 205 hogere plantensoorten, 17 soorten zand- en wespbijen,
14 soorten libellen, 16 soorten dagvlinders, 10 soorten sprinkhanen, 32 soorten
broedvogels en 5 soorten vleermuizen. Feitelijk zijn al deze waarden bij het vaststellen
van het Bestemmingsplan Buytenpark op 3 december 2012 erkend. Dit
bestemmingsplan is door een uitspraak van de Raad van State in april 2014
onherroepelijk geworden. Daarom vragen wij u dit met de bovenstaande elementen
toe te voegen aan uw inleiding van de toelichting op het voorontwerp
bestemmingsplan.
Die inleiding meldt nu tamelijk sober dat het plangebied ligt ten westen van
Zoetermeer in het Buytenpark dat onderdeel is van het Recreatiegebied Noordwest.
Dit is trouwens een misleidende verwijzing. Eigenlijk grijpt die terug naar de situatie
van de jaren 80 van de vorige eeuw. Het Buytenpark viel toen binnen het
bestemmingsplan Recreatiegebied Noordwest. Hier is een verwijzing naar het nu
geldende Bestemmingsplan Buytenpark meer op zijn plaats.
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Om deze redenen verzoeken we u de passage op pagina 5 van de toelichting op het
voorontwerp bestemmingsplan te herzien en in de hierboven geschetste zin uit te
breiden.

b) Dit plan is niet in overeenstemming met eerder voor Zoetermeer uitgezet planologisch
beleid.
b1) Zo verhoudt het nu voorliggende plan zich slecht met het
gemeentelijke Stadsnatuurplan 1999, waarin het zogeheten begrazingsgebied van het
Buytenpark tot ‘Natuurstergebied’ is verklaard. Het begrazingsgebied is het meest
karakteristieke deel van het Buytenpark. Dit deel van het Buytenpark is een cultureel
erfgoed geworden dat enerzijds getuigt van een tijd waarin de menselijke
wegwerpcultuur gold en anderzijds laat zien hoe dit zich ten goede kan keren door de
natuur de kans te geven zich zelfstandig opnieuw te ontwikkelen. Er is in het
Stadsnatuurplan 1999 sprake van duidelijke grenzen van dit gebied. Niettemin wordt in
het nu voorliggende voorontwerp bestemmingsplan dit gebied ingeperkt.
Dat de betekenis van het gemeentelijke Stadsnatuurplan 1999 nog onverkort geldt,
wordt nog eens bevestigd door wat hiervan is geciteerd in de gemeentelijke Visie
Buytenpark (2012) (zie hierna ook b3). Daar staat in paragraaf 6.2, pagina 40-42: Het
gehele noordelijke, begraasde deel van het park, is aangewezen als
natuurstergebied. Bebouwing is, volgens het Stadsnatuurplan, in de
natuurstergebieden niet toegestaan. Het gewenste natuurtype in het heuvelland van
het Buytenpark is ruigtestruweel. (…) Door de permanente aanwezigheid van dit
natuurtype en door de schaal waarop het hier aanwezig is levert dit gebied een
belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit van Zoetermeer en op een hoger
schaalniveau aan die van de regio. Niet voor niets wordt aan de natuur van het
Buytenpark regionale betekenis toegekend.
b2) Het nu voorliggende plan spoort ook niet met de in 2004 door de gemeenteraad
vastgestelde Hoogbouwvisie. Daarin is onder meer een hoogtezonering vastgelegd en
wel zo dat in kleinschalige en kwetsbare omgeving wordt volstaan met laagbouw,
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alsmede dat vanuit de Meerpolder vrijwel onbelemmerd zicht op de stad mogelijk is en
dat hoogbouw niet direct hoort te liggen aan de stadsrand en dat daar juist sprake
moet zijn van afschermend en opgaand groen. Er staat in de Hoogbouwvisie wel
degelijk een schets van een zonering die duidelijk maakt waar in verband met de
kleinschalige en kwetsbare omgeving hoogbouw niet wenselijk is.
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Relevant zijn voor ons verder onder meer de volgende stellingen in die gemeentelijke
Hoogbouwvisie:
a. Hoogbouw is dominant en bepaalt het silhouet. Hoogbouw is beeldbepalend en
beeldvormend.
b. Toepassing van hoogbouw heeft vaak consequenties voor het verblijfsklimaat in de
directe omgeving van hoge gebouwen. Zo zijn bezonning (schaduwkegel) en het
windklimaat (mogelijke windhinder) van de omgeving van grote invloed op de
beleving en het gebruik van de openbare ruimte van hoge gebouwen.
c. Zoetermeer hanteert een zoneringsplan, waarin zones zijn aangegeven waar
ontwikkeling van hoogbouw in de toekomst in principe mogelijk, gewenst of niet
gewenst is.
d. Daarbij is sprake van een stedelijke kernzone waarbinnen grote diversiteit is
toegestaan. Daarbuiten zijn zones gesitueerd waar het rustige sub-urbane wonen op
de eerste plaats staat. De combinatie van wonen met landschappelijke elementen als
groen en water geven deze wijken nieuwe kansen. Het accent ligt hier op laagbouw.
Slechts in incidentele gevallen is hoogbouw mogelijk als daar vanuit de plek
aanleiding toe is ter ondersteuning van de stedenbouwkundige structuur. Dit kan zijn
rond het station en het wijkcentrum met zijn winkel- en sociale voorzieningen of ter
markering van wijkentrees, zoals bijvoorbeeld de geplande woontoren in
Oosterheem.
e. De locaties bij de stadsentrees Amerikaweg, Zwaardslootseweg en Aziëweg/Noord
Aa passen in het hoogbouwmodel maar vervallen omdat hoogbouw op deze locaties
te dominant wordt geacht.
f. Met behulp van computerbeelden is onderzocht wat de invloed van hoogbouw is op
het stadssilhouet van Zoetermeer. De centrale vraagstelling hierbij is: wat verandert
er in de skyline van Zoetermeer ten opzichte van de huidige situatie (inclusief huidig
bekende planontwikkeling) als gevolg van mogelijkheden en ideeën voortkomend uit
de Hoogbouwvisie?(…) Vanuit het noordwesten is de skyline van Zoetermeer
nadrukkelijk aanwezig. Vanuit de Meerpolder is vrijwel onbelemmerd zicht op de stad
mogelijk.
Het is in dit verband relevant dat de Meerpolder (Zoetermeersche Meerpolder) door de
provincie Zuid-Holland - zoals u ook zelf op pagina 11 van uw toelichting constateert –
wordt beschouwd als Topgebied Cultureel Erfgoed.
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Dit lezende begrijpen we niet hoe u op pagina 16 van uw toelichting kunt
concluderen:

b3) Ook is aantoonbaar onvoldoende gelet op de op 28 juni 2010 door de gemeenteraad
vastgestelde Visie Buytenpark. In het bijzonder verdienen daarin de paragrafen 3 en 4
nog eens nalezing, waarin staat: Het Buytenpark wordt goed bezocht, vooral vanwege
het ongerepte, natuurlijke karakter. Een belangrijke natuurwaarde die het park
vertegenwoordigt, is de betekenis voor de vogeltrek. Ook voor broedvogels, insecten
(vleermuizen), grondgebonden zoogdieren en paddenstoelen heeft dit park een grote
waarde. Het begrazingsgebied is daarom aangewezen als natuurstergebied. Ook het
ongebruikte deel van de puinstort, het westelijke weidegebied, heeft hoge
natuurwaarden. Hier broeden veel weidevogels, maar bijvoorbeeld ook de Bruine
Kiekendief. Langs de Voorweg zijn o.a. steenuilen, kerkuilen en torenvalken te vinden
(…) Het Buytenpark is een avontuurlijk park met een ruig en open karakter. (…) In het
begrazingsgebied kan je struinen in een ruig, duinachtig landschap.
b4) We hadden nu ook een andere beleidslijn mogen verwachten op grond van het
eveneens op 28 juni 2010 door de gemeenteraad van Zoetermeer deels aanvaarde
Burgerinitiatief Buytenpark, waarmee is uitgesproken dat de natuur, het landschap, de
biodiversiteit en de vogelstand in het Buytenpark een beschermde status krijgen; de
gemeente zich gaat inspannen om het natuurlijke karakter en de daarmee gepaard
gaande beleving van het Buytenpark te vergroten; het Buytenpark geen pretpark kan
worden. Bovendien is toen vastgelegd dat het gemeentebestuur ervoor zou zorgen dat
in het vervolg over het Buytenpark regulier overleg plaatsheeft met álle te
onderscheiden belanghebbenden en in elk geval ook met het Kwaliteitsteam
Buytenpark. In dit verband zij opgemerkt dat het voorontwerp bestemmingsplan
Verlenging derde baan SnowWorld niet tevoren aan ons is voorgelegd.
b5) Ook zouden wij graag willen weten hoe dit beleid is te rijmen met de in het najaar van
2013 door de gemeenteraad gedane uitspraak ter promotie van de zogeheten Green
Five, waartoe onder meer het Buytenpark behoort.
b6) Het voorontwerp van dit bestemmingsplan strookt voorts niet met het provinciale- en
rijksbeleid voor deze regio. Hierbij gaat het met name om de op het moment van
indiening van dit voorontwerp-bestemmingsplan nog onverkort geldende Provinciale
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Structuurvisie en de Provinciale Verordening Ruimte, alsmede de concepten van de
deels opvolgende deels vervolgende provinciale beleidsstukken. Zie verder in deze
reactie hoofdstuk 2, punt i.
Er is ook strijdigheid met het provinciale beleid ten aanzien van natuur- recreatie- en
landschapswaarden (zie uw toelichting bovenaan pagina 13). Niet waargemaakt wordt
dat met dit plan geen sprake is van een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling die een
significant negatief effect heeft op de wezenlijke kenmerken en waarden van het
gebied. Een ingreep hierop is alleen mogelijk als sprake is van een groot openbaar
belang en er geen reële alternatieven voorhanden zijn. Het nu voorliggende plan
voldoet niet aan die voorwaarden.
Wat het rijksbeleid betreft is mede van belang dat volgens de nu geldende ruimtelijke
ordeningsregels overheden die ontwikkelingen willen mogelijk make, in een toelichting
bij een bestemmingsplan moeten aangeven dat voldaan wordt aan een actuele
regionale behoefte (zie ook bovenaan pagina 8 van de toelichting op het voorontwerpbestemmingsplan). Wij zijn van mening dat met de verwijzing naar het aantal
bezoekers van SnowWorld en het aantal arbeidsplaatsen niet aantoonbaar en in elk
geval onvoldoende is voldaan aan de eis ter staving van het regionale belang.
c) Het plangebied is groter dan voor uitbreiding van SnowWorld noodzakelijk, deels om
een extra parkeerterrein op den duur mogelijk te maken, zoals op de plankaart al met
een (p) is aangegeven. Dit hoort niet gekoppeld te zijn aan de uitbreiding van
SnowWorld. Een ander punt van kritiek op het aangegeven plangebied is dat u aan de
bovenzijde van de tekening, rondom de westelijke uitloper van de baan, met een
donkergroene kleur heeft aangegeven dat het hier een natuurgebied betreft met
bovendien de aanduiding (sn-stl), die staat voor specifieke vorm van natuur – struweel.
Zoals we ook elders in deze reactie duidelijk maken zal het niet mogelijk zijn in deze
directe omgeving van de baan nog in Natuur te voorzien, en klopt dus deze
bestemmingaanduiding niet.
Vandaar ons verzoek de plankaart te wijzigen en het plangebied strak aan te geven
rondom het terrein dat de gemeente in erfpacht aan SnowWorld wil uitgeven. Het
terrein tegenover de mountainbikeheuvel hoort daar niet bij. De (p) hoort niet op het
groengebied links onder op de tekening.
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Om dezelfde redenen zal het nodig zijn de passage op pagina 43 te schrappen.
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De noodzaak van begrazing door eigen dieren rondom SnowWorld zoals op pagina
43 staat, is ons volstrekt onduidelijk.

We vragen ons af op grond waarvan het SnowWorld nu al is toegestaan op het gebied
rondom het bestaande complex begrazing/beweiding te laten plaatsvinden door dieren.
Het hier aangegeven verband met de hulpdiensten ontgaat ons geheel. Het is onjuist op
deze locatie voor dieren een onderkomen te realiseren.Wijzigingen hier zullen
vanzelfsprekend ook gevolg moeten hebben voor de regels die gevoegd worden bij het
ontwerp bestemmingsplan.
d) In november/december 2009 is door de gemeenteraad eerst het principebesluit
verworpen om het plan uit te werken voor een vierde baan SnowWorld (16 november
2009). Er lag toen een zogeheten voorkeursvariant van SnowWorld voor. In de weken
daarna is toen gewerkt aan het bezien van enkele andere en aangepaste varianten.
Eén daarvan is vervolgens aan de gemeenteraad voorgelegd in de vergadering van 14
december 2009. Dat heeft geleid tot acceptatie door de raad van een zogeheten
procesvoorstel waarbij een principe-uitspraak is gedaan over de ontwikkeling van de
vierde baan in het op dat moment voorliggende iets gewijzigde ontwerp, de zogeheten
teruggeschoven variant. Die teruggeschoven variant scheelt 20 m met het
oorspronkelijke voorstel en wel zo dat de baan daardoor 20 m minder ver de natuur in
komt.
Het raadsbesluit van 14 december 2009 luidt na amendering en voor zover nu relevant
letterlijk:
1. medewerking te verlenen aan de uitbreiding van SnowWorld met een vierde baan,
onder de voorwaarde dat SnowWorld de randvoorwaarden uitwerkt die worden
genoemd op pagina 5 en 6 van bijlage 1: ‘nadere ruimtelijke uitwerkingen’;
2. de Teruggeschoven variant in beginsel te ondersteunen (…);
5. in te stemmen met de inperking van het natuurstergebied van het Buytenpark ten
behoeve van de teruggeschoven variant, het beginsel van natuurcompensatie hierop
van toepassing te verklaren (…).
7. Het verlies aan natuur in het gehele gebied onder de vierde baan (footprint) te
compenseren in of nabij het Buytenpark.
Wat het laatste betreft: het is dus niet de bedoeling verlies aan Natuur in het
Buytenpark te compenseren buiten het Buytenpark.
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Het bij dit raadsbesluit gevoegde stuk ‘nadere ruimtelijke uitwerkingen’ heet in
werkelijkheid ‘nadere ruimtelijke aanvullingen’. Volgens het raadsbesluit moet
SnowWorld eerst die randvoorwaarden uitwerken. En die randvoorwaarden zijn, voor
zover nu relevant:
5. Toevoegen van kwaliteit aan het park door vergroting van de uitstraling,
bruikbaarheid en natuurlijkheid van de buitenruimte en door te investeren in het park.
Dit houdt ook een hoogstaande vormgeving van de vierde baan en
kwaliteitsverbetering van de inpassing van de derde baan in.
8. De vierde baan wordt landschappelijk ingepast, dat wil zeggen dat de aansluiting van
SnowWorld op het park op maaiveld goed wordt vormgegeven (…).
Hoe dan ook: anders dan de gemeente suggereert is het plan dat er nu ligt in strijd
met de randvoorwaarden die de gemeenteraad op 14 december 2009 heeft gesteld
aan de planontwikkeling voor een eventuele vierde baan van SnowWorld. Dat moest
namelijk een baan worden die 20 meter werd opgeschoven richting het
parkeerterrein van SnowWorld. Bovendien moest de derde baan in de natuur worden
ingepast en moest alle verlies aan natuur worden gecompenseerd. Allemaal
elementen die nu niet worden waargemaakt.
Aan al die voorwaarden is bovendien nog eens herinnerd bij vaststelling van de Visie
Buytenpark.
Over SnowWorld staat in de Visie Buytenpark onder meer: Een betere inrichting van
de buitenruimte van SnowWorld is zeer wenselijk om de kwaliteit en beleving van het
hele park te verbeteren. En over het toen ophanden zijnde plan voor uitbreiding met
een vierde baan: Al naar gelang de richting, grootte en de inrichting van de
uitbreiding ontstaat mogelijk een spanning met het natuurstergebied.
Plus: Binnen het begrazingsgebied is uitbreidingsruimte voor SnowWorld
opgenomen. Dit kan onder de voorwaarden dat maatregelen worden genomen dat
het park onder de baan doorloopt, dat de baan zoveel mogelijk geschikt is voor flora
en fauna en eventueel verlies aan natuur wordt gecompenseerd. Bij amendement
zijn toen in de Visie Buytenpark nog eens de randvoorwaarden vastgelegd die aan
uitbreiding van SnowWorld moeten worden gesteld
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Bij het opstellen van een ‘natuurcompensatieplan’ zal ook rekening moeten worden
gehouden met die besluitvorming rond die Visie Buytenpark en die over het
Burgerinitiatief Buytenpark, beide in de Zoetermeerse gemeenteraadsvergadering
van 28 juni 2010. Hierbij is de beschermde status van het Buytenpark vastgelegd en
de inspanningsverplichting om het natuurlijke karakter en de daarmee gepaard
gaande beleving te vergroten.
Bij nieuwe beschouwingen hierover moet trouwens het ‘invloedgebied’ van
SnowWorld duidelijker worden aangegeven. De invloed van SnowWorld reikt immers
ver buiten het Buytenpark.
Pas onlangs is begonnen met besprekingen daarover tussen de gemeente en het
Kwaliteitsteam Buytenpark. Zoals wij daarbij hebben duidelijk gemaakt gaan wij niet
alleen uit van de noodzaak tot een kwalitatieve natuurcompensatie, maar ook van
kwantitatieve compensatie dus compensatie in oppervlakte. Ons uitgangspunt is
namelijk dat wat van een natuurgebied wordt afgehaald, elders, maar wel in de
directe omgeving, moet terugkomen, zowel in kwalitatieve als kwantitatieve zin.
De passages op pagina 16 en 23 van uw toelichting maakt u niet waar. Het plan
voorziet doodeenvoudig niet in kwantitatieve natuurcompensatie

De eis die u kennelijk wil stellen (zie pagina 43 van de toelichting) dat 5 jaar nadat het
bestemmingsplan onherroepelijk is geworden een struweel van tenminste 2 m hoogte
onder de 3e baan moet zijn gerealiseerd, is nooit met ons besproken. U zult zich kunnen
voorstellen dat in dit verband heel wat opmerkingen te maken zijn.
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Het lijkt ons aan te bevelen ten aanzien van dit project een afzonderlijk
natuurcompensatieplan te vervaardigen en dit onderdeel te maken van de
bestemmingsplanprocedure.
Zie voor onze participatie op dit punt ook hoofdstuk 2 punt n.
e) Het voorontwerp-bestemmingsplan Verlenging derde baan SnowWorld is ook een
grote trendbreuk met het op 3 december 2012 vastgestelde Bestemmingsplan
Buytenpark, waarin is vastgelegd dat het gehele westelijk deel van het Buytenpark
de bestemming Natuur heeft, waarbinnen geen enkel bouwwerk mag verrijzen
hooguit schuilhutten voor dieren met een bouwhoogte van het gebouw van maximaal
4 m en een oppervlakte van maximaal 60 m². Het voorgestelde lijkt ons bepaald geen
schuilhut. Met andere woorden: niet het tevoren vastgelegde ruimtelijke inzicht voor
het Buytenpark is leidend geweest bij de planvorming voor uitbreiding van
SnowWorld, maar het van SnowWorld ingebrachte nieuwe idee ter invulling van die
ruimte. En dat leidt, zoals we al eerder hebben opgemerkt, tot gelegenheidsargumentatie. Natuurlijk beseffen we heel goed dat niets voor de eeuwigheid is, maar wij
vinden het incorrect als bestaande afspraken, regels en bestemmingsplannen niet
zelfs maar korte tijd worden gerespecteerd. De verlengde derde baan maakt
ongewenste inbreuk op de natuur van en de natuurbeleving in het Buytenpark. En
dat willen wij niet en dat zou u ook niet moeten willen.
f) Verlenging van de derde baan van SnowWorld zal naar ons inzicht hooguit maar
tijdelijk het door SnowWorld beoogde voordeel kunnen opleveren. Verdere
uitbreiding is feitelijk niet mogelijk. Daarom is onderzoek nodig naar een verplaatsing,
op den duur, van dit overdekte sportcomplex naar een echte leisurelocatie in
Zoetermeer. Alleen dan valt te voorzien in verdere groei van de onderneming.
Eventueel is dan zelfs meteen te kiezen voor een hogere en langere baan, zodat aan
internationale wedstrijdeisen is te voldoen.
Verhuizen is dus ook in het belang van de ondernemer. En mogelijk wordt er een door natuurgroepen voorspeld - debacle zoals van Dutch Water Dreams mee
voorkomen. Bovendien is dan te kiezen voor een locatie waar minder waardevolle
natuur is, zodat uitbreiding ook gemakkelijker geaccepteerd kan worden.
Keus voor een geheel nieuwe locatie betekent bovendien een afname van de
ongewenste parkeerdruk in het Buytenpark, een afname van de verkeersstromen op
de Amerikaweg, maar ook een betere bereikbaarheid voor SnowWorld doordat
snelwegen en uitvalswegen nabij zijn. Andere functies zijn in te passen, zoals
bijvoorbeeld een hotel – nu nadrukkelijk uitgesloten.
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Bovendien ontstaat door te kiezen voor een combinatie met andere
leisureactiviteiten, een centrum dat bezoekers - zoals gewenst - langer kan
vasthouden. Het lijkt ons in dit verband te overwegen het uit 2003 stammende
gemeentelijke Beleidskader Leisure (zie ook pagina 18 van de toelichting) te herzien.
De verwijzing naar de zogeheten leisure-as van west naar oost in Zoetermeer is
trouwens een niet-houdbare theorie.
Door de door ons bepleite combinatie van leisure- activiteiten is er ook een betere
uitwisseling van energiestromen mogelijk. Zo zou door de combinatie van
SnowWorld met het zwembad of het ook wel eens beoogde aquarium om de
duiksport op grote diepte te kunnen bedrijven, een overschot aan warmte van
SnowWorld efficiënt te benutten zijn en valt daarmee een bijdrage te leveren aan de
duurzaamheiddoelstelling van Zoetermeer.
Uit de gegevens van het voorontwerp-bestemmingsplan blijkt onder meer dat het
sneeuwoppervlak met de uitbreiding wordt verhoogd met 25% namelijk van 12.400
m² naar 15.500 m². Dit leidt tot een aanzienlijke verhoging van het energieverbruik,
hetgeen mede om milieuredenen zeer ongewenst is. Naar eigen berekening van
SnowWorld zou het kunnen gaan om zeker 10.250.000 kWh per jaar. In het besef
dat een gemiddeld huishouden per jaar 3.340 kWh verbruikt ziet u er kennelijk niet
tegenop toe te staan dat SnowWorld de energie verbruikt die gelijk staat aan het
gebruik van meer dan 3000 huishoudens, oftewel 2/3 van alle huishoudens in
Buytenwegh.
Kortom: het Kwaliteitsteam Buytenpark is niet tegen een verdere ontwikkeling van
SnowWorld, maar wel tegen zo’n ontwikkeling in het Buytenpark. Natuur is een
kostbaar goed in de regio en moet dus beschermd worden tegen economische
activiteiten. Daarom stelt het team voor om te onderzoeken of SnowWorld binnen
enkele jaren kan worden verplaatst van het Buytenpark naar een locatie waar ook
verdere uitbreiding nog mogelijk is. Concreet denken wij aan een verplaatsing naar
Bleizo, het Van Tuyllpark of het Kwadrant. Deze gebieden zijn namelijk door de
gemeente, anders dan het Buytenpark, aangewezen als locaties voor grootschalige
leisure. Mogelijk is een combinatie te maken met het schaatscomplex waarvan
sprake zou kunnen zijn in het Bleizogebied.
Er bestaat op dit moment geen inzicht in de kosten van verplaatsing of afbraak. Er is
ook geen inzicht in mogelijk contractueel vastgelegd gebruik van het Buytenpark
door SnowWorld. Een erfpachtcontract dat rekening houdt met een verlengde derde
baan is er immers nog niet. Daarin zou in ieder geval in dit kader een
ontsnappingsclausule moeten worden opgenomen.
Het lijkt ons aan te bevelen het nog op te stellen erfpachtcontract onderdeel te
maken van de bestemmingsplanprocedure.
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Ook is niet bezien of niet tijdelijk zou kunnen worden gewerkt met ‘SnowWorld-oud’
(het bestaande complex) en een ‘SnowWorld-nieuw’, te beginnen met een dan
mogelijk zelfs echt aan alle internationale eisen beantwoordende vierde
wedstrijdbaan.
Al met al menen wij dat u de concluderende passage op pagina 8 niet waarmaakt.

Dit geldt ook voor de conclusie even verderop op pagina 8. Dat dit de meest
logische optie zou zijn ontgaat ons namelijk. Zeker niet uit een oogpunt van milieu
en van natuurbescherming.

g) Hinderlijk hierbij is, zoals eerder gesteld, dat het Zoetermeerse college zich bij zijn
standpuntbepaling mede zegt te baseren op het door het Kwaliteitsteam Groene Hart
(bestaande uit slechts een handvol mensen) vervaardigde, 6 A4-tjes tellende
ADVIES SNOWWORLD TE ZOETERMEER. Dit advies is op 15/16 december 2009
uitgebracht. Diverse keren hebben we uitdrukking gegeven aan onze ernstige
bezwaren tegen de door het Kwaliteitsteam Groene Hart gevolgde procedure en
handelwijze, alsmede de inhoud en strekking van dit advies.
Dit geschrift is namelijk aantoonbaar op diverse plaatsen incorrect, zo luidt ook de
conclusie van de Stichting Groene Hart. Deze stichting heeft op 8 augustus 2010 in
een brief aan het college van B en W van Zoetermeer onder meer geschreven, niet
gelukkig te zijn met het besluit dat bij het nu te schrijven uitvoeringsplan van het
Buytenpark ook het advies van het Kwaliteitsteam Groene Hart van 16-12-2009 moet
worden betrokken. Uit niets blijkt nl. dat het Kwaliteitsteam Groene Hart goed op de
hoogte is van de huidige natuur- en recreatieve waarden van het Buytenpark.
Bovendien is in dit advies op geen enkele manier rekening gehouden met wat er
eerder voor dit gebied is afgesproken, en uiteraard ook niet met de besluitvorming
die zeer onlangs tot stand is gekomen. Samenvattend vragen wij u in het vervolg
vooral in samenspraak te gaan met het Kwaliteitsteam Buytenpark, dat zich in
voorkomende gevallen zal verstaan met de Stichting Groene Hart. Ook vragen wij u
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acht te slaan op de recent vastgelegde wensen van de provincie Zuid-Holland ten
aanzien van het Buytenpark en de inpassing van SnowWorld.
In onze visie kunnen de adviezen van het Kwaliteitsteam Groene Hart van 2009
worden genegeerd, deels omdat die voortijdig zijn en niet gebaseerd op voldoende
onderzoek, deels omdat die door recente besluitvorming onbruikbaar zijn geworden.
Direct reageren bij het Kwaliteitsteam Groene Hart zelf bleek indertijd niet nuttig. Op
het dringende verzoek het uitgebrachte advies te corrigeren kwam van de toenmalig
voorzitter Y. Feddes onder meer het antwoord: Het Kwaliteitsteam is ingesteld door
de Stuurgroep Groene Hart en dus geen formeel bevoegd orgaan in de
besluitvorming en geen onderdeel van de beleidskolom. (…) Het is aan de
betreffende overheidsinstantie om daar al dan niet van af te wijken (…).
Ook ons beroep op de Nationale Ombudsman en het college van gedeputeerde
staten van Zuid-Holland, een van de instellende organen van het Kwaliteitsteam
Groene Hart, haalde het niet. Een lijst met kritiekpunten en vragen aan de
ambtenaren binnen de Zoetermeerse Werkgroep Buytenpark is tot op heden niet
beantwoord.
Tot nog toe is dit advies van het Kwaliteitsteam Groene Hart nooit ook maar ergens
openbaar behandeld of besproken. De gemeenteraad van Zoetermeer heeft op 14
december 2009 het principebesluit genomen de mogelijkheid te openen tot het onder
strikte voorwaarden voorzien in een vierde baan van SnowWorld, twee dagen
voordat het rapport van het Kwaliteitsteam Groene Hart hierover werd gepubliceerd.
Maar wonderlijk genoeg wordt dit advies nu wel weer aangehaald bij het voorontwerp
bestemmingsplan voor verlenging van de 3e baan.
Het lijkt ons aangewezen te besluiten dit rapport definitief niet mee te wegen bij de
gedachtevorming over het Buytenpark. Het Kwaliteitsteam Groene Hart is naar ons
oordeel een zeer kleine, en democratisch oncontroleerbare organisatie die zich in
haar advies van 5 jaar geleden overigens ook niet heeft uitgesproken voor de komst
van een verlengde derde baan, maar slechts voorwaarden heeft aangegeven
waaraan een eventuele vierde baan zou moeten voldoen. Dit advies behoort dus niet
in deze stukken thuis. Het is onjuist om dit ‘advies’ in de verdere besluitvorming te
betrekken.
In dit verband vragen wij ons af of het bij de gemeente bekend is dat er inmiddels in
Nederland wel 139 ruimtelijke kwaliteitsteams zijn geregistreerd en alleen al in ZuidHolland 18, waaronder het Kwaliteitsteam Buytenpark. Waar het hier om het
Buytenpark gaat had u met anderen worden ook het Kwaliteitsteam Buytenpark
advies kunnen vragen. Wellicht een idee om dit alsnog te doen. Overigens is het ons
niet bekend of het Kwaliteitsteam Groene Hart überhaupt nog bestaat. Sinds 2012
zijn geen nieuwe adviezen van dit Kwaliteitsteam bekend.
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h) De beeldkwaliteitsparagraaf op pagina 29 en volgende van de toelichting op het
bestemmingsplan en de daaraan gekoppelde beschouwingen over de ruimtelijke
inpassing zijn zo te zien geïnspireerd op het hiervoor bekritiseerde rapport van het
Kwaliteitsteam Groene Hart. Ons ontgaat hoe op basis van onderstaande
afbeelding valt vol te houden dat - zoals er letterlijk staat - deze baan opgaat in
de lucht, ingepast is in bosschages, er een compact complex ontstaat,
ingepast in het landschap, en dat met het panoramabalkon een
voorkant/gezicht wordt gemaakt naar het park.

De beeldkwaliteitsparagraaf houdt onvoldoende rekening met de open
omgeving tussen de Voorweg, Stompwijk en de Meerpolder.
Het lijkt ons aan te bevelen ten aanzien van dit project een afzonderlijk
beeldkwaliteitsplan te vervaardigen en dit onderdeel te maken van de
bestemmingsplanprocedure.
i) Onduidelijk is waarom is gekozen voor een baan met een lengte van 300 m en een
hoogte van ongeveer 70 m. Bij een vorig initiatief beriep SnowWorld zich op eisen
van de officiële internationale skibond (de FIS). Zonder daaraan te voldoen zouden
internationale wedstrijden SnowWorld voorbijgaan. Indertijd is eerst ons en later ook
de directeur Stad van de gemeente Zoetermeer de heer R. van Nood - getuige zijn
brief van 20 januari 2012 aan SnowWorld Leisure NV met daarin de navolgende
passage:
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- gebleken dat dit argument incorrect was. Vreemd genoeg komt nu geen enkel
argument van eisen van de FIS meer terug. Dus is de vraag nu: waarom 300 m
lang en ongeveer 70 m hoog?
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Hoofdstuk 2: In het bijzonder
In het Buytenpark is in vijftien jaar volgens deskundigen een in West-Europa uniek
oppervlak ruigtestruweel met bijbehorende biodiversiteit ontstaan! We kunnen stellen dat
wat vogels betreft zeker 10 procent van de in de Flora- en Faunawet genoemde
zogeheten Nederlandse Rode Lijstsoorten in het Buytenpark tot broeden komen. In de
directe omgeving van het SnowWorld-complex gaat het in ieder geval om kneu en ransuil.
En dan hebben we het nog niet over de veelheid aan trekvogelsoorten die het park
aandoen op hun route van noord naar zuid en vice versa.
Maar er is niet alleen een Rode Lijst voor dieren. Er zijn ook beschermde planten. Zo staat
in de omgeving van SnowWorld de kaardenbol, een plant van die Rode Lijst.
Wat onderdelen van het voorontwerp-bestemmingsplan betreft willen we daarom in deze
fase om te beginnen nog de volgende opmerkingen in het bijzonder maken:
a) Op grond van de Flora- en Faunawet kan hier absoluut niet zomaar gebouwd
worden. Het deel van het Buytenpark ten westen van de huidige locatie van
SnowWorld bestaat uit een heuvellandschap waarop zich door niet ingrijpen van de
mens - uitgezonderd natuurlijk het beheer door grote grazers - een in de Randstad
uniek landschap heeft ontwikkeld. Dat landschap moet voor de Zoetermeerse en de
regionale bevolking behouden blijven. De kracht van dit deel van het Buytenpark is
dat de natuur hier zichzelf heeft ontwikkeld. Menselijke activiteiten die deze
natuurlijke ontwikkeling verstoren zijn dus absoluut ongewenst. Bovendien bevinden
zich hier diverse op basis van de Flora- en Faunawet beschermde dier- en
plantensoorten. We achten het in dit verband verontrustend dat SnowWorld zelf in de
oplegnotie mer-beoordeling van 23 mei 2014 (op pagina 15) constateert, dat de
uitbreiding van de 3e baan naar verwachting een afname van het beschikbare
oppervlakte aan foerageergebied voor de ransuil betekent.
b) We gaan uit van de maatvoering zoals is opgenomen op pagina 26 van de toelichting
op het voorontwerp-bestemmingsplan. Daaruit blijkt onder meer:
o De 3e baan is op dit moment 32,2 m boven NAP.
o Het parkeerterrein ligt 4 m onder NAP.
o De verlengde baan wordt verhoogd tot 68,7 m boven NAP.
o En dus komt die verlengde baan ruim 72 m boven het maaiveld.
o Er is er sprake van - ruimschoots – een verdubbeling van de hoogte van de baan.
Als gezegd steekt de voorgenomen uitbreiding van SnowWorld met een hoogte van
meer dan 72 meter zover boven het maaiveld uit, dat dit een dominante factor wordt
in het park en ver daarbuiten. Dit verstoort niet alleen het natuurlijke beeld van
bezoekers in het park, maar vervuilt ook de skyline van heel Zoetermeer. Hoogbouw
aan de stadsrand is van oudsher onder planologen ‘not done’. Deze bouwvorm is als
regel voorbehouden aan het CBD (Central Business District) van steden. In
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Zoetermeer is het CBD te vinden in en rond het Stadshart. De hierbij behorende
concentratie van hoogbouw staat ook in de eerder genoemde Hoogbouwvisie van
Zoetermeer beschreven (zie ook in deze reactie hoofdstuk 1, b2).
c) In alle stukken over de ontwikkeling van het Buytenpark en de uitbreiding van
SnowWorld blijft consequent een belangrijk item onderbelicht. Dat is de beleving van
rust, natuur en ruimte door en voor de bezoekers van het park, volgens een
voorzichtige berekening zeker een kwart miljoen per jaar. In alle stukken wordt
voortdurend gesproken van de beleving van bezoekers aan SnowWorld die met het
panoramaterras op de verlengde derde baan een mooi uitzicht krijgen over een deel
van het Groene Hart. Veel belangrijker achten wij echter de beleving van bezoekers
aan het Buytenpark zelf: Er ontstaat een kolossaal bouwwerk waardoor de zichtlijnen
in het park blijvend worden verstoord. Vanuit welk punt een bezoeker in het park ook
zal lopen, steeds zal de derde baan zichtbaar zijn en zo de beleving van een
natuurlijk gebied volstrekt teniet doen. De waarde van het Buytenpark als
natuurgebied, met rust en ruimte, wordt daardoor blijvend beschadigd.
Vandaar ons verzoek in uw stukken ook duidelijk te maken hoeveel
natuurliefhebbers - wandelaars en fietsers - jaarlijks het Buytenpark bezoeken en
hoe u wilt voorkomen dat dit aantal bij uitbreiding van SnowWorld lager wordt.
d) Het achterwege blijven van een uitgebreide procedure voor een milieueffectrapportage (mer) is niet terecht. Bij de stukken zit een, in opdracht van de
belanghebbende exploitant opgestelde, mer-beoordeling met update en feitelijk eenen andermaal de opmerkelijke conclusie, dat uit onderzoek blijkt dat er geen
significante nadelige effecten zijn te verwachten voor de flora en fauna. We vinden
het echt ongelooflijk dat dit zonder meer voor waar wordt aangenomen.
In dit verband nog: Op pagina 42 van de toelichting staat:

Wij dringen er bij u op aan ons te betrekken bij dit natuurwaardenonderzoek
Maar het is ook om andere redenen gewenst een uitgebreide mer-procedure te
volgen. Het gaat om een groot recreatief complex dat zonder enige twijfel invloed zal
hebben op diverse aspecten van het milieu inclusief de ecologische. Bij zo'n
voorziening is als regel een mer verplicht. Bij golfterreinen in Nederland gebeurt dat
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rapport omdat sprake is van uitbreiding of wijziging van een bestaande recreatieve of
toeristische voorziening gaat niet op.
Er zou volgens het college van een verplichte mer kunnen worden afgezien omdat
het niet gaat om een activiteit die betrekking heeft op 250.000 bezoekers of meer per
jaar. Maar waar SnowWorld zelf berekent dat met de aanleg een
bezoekersaantal per jaar zal kunnen worden bereikt van - voor het hele
complex – 584.407 bezoekers per jaar, veel meer dan 250.000, kan net zo goed
worden geredeneerd dat aan die bezoekerseis voor een formeel mer-rapport
wel degelijk wordt voldaan.
Zo’n mer ligt bovendien voor de hand nu de toelichting op het voorontwerp wel
degelijk enige milieurisico’s onderkent, namelijk waar wordt gemeld op pagina 34:

In dit kader past de constatering dat SnowWorld een indoor skicomplex is met drie
banen, gebouwd op de plek waar voorheen de puinbreker stond. De grond onder dit
complex is mogelijk hier en daar licht vervuild. Dat was al bij de bouw bekend en dat
was ook mede een reden om het bedrijf op deze plek te vestigen. Hierdoor zou
namelijk naar verluidt sanering kunnen worden voorkomen. In elk geval lijkt ons dat
een extra reden voor een officieel en formeel mer-rapport te laten opstellen.
In het voorontwerp- bestemmingsplan is het B&W-voorstel opgenomen dat is
behandeld op 3 juni 2014. In de toelichting daarvan daarop staat dat op grond van de
door SnowWorld overgelegde mer-beoordeling en oplegnotitie geconcludeerd kan
worden dat er geen belangrijke nadelige gevolgen zijn te verwachten voor het milieu.
Uit niets blijkt dat dit oordeel is gebaseerd op enig eigen onderzoek van
gemeentewege. In deze acht het college zichzelf bevoegd tot oordelen en verwijst op
pagina 5 van de eerder genoemde toelichting in dit verband onder meer naar de
stelling dat de 4e baan meer impact had op het milieu/leefomgeving dan de verlengde
3e baan.
Nog afgezien van het feit dat deze stelling nergens wordt onderbouwd:
- ook bij de planvorming voor aanleg van de 4e baan had moeten worden gekozen
voor een uitgebreide mer-procedure. Of dit toen terecht of niet terecht
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-

achterwege is gelaten is nooit getoetst, aangezien die 4e baan niet eerder is
opgenomen in een formeel bestemmingsplan;
de locatie van de verlengde 3e baan is niet dezelfde als de locatie die indertijd
was gekozen voor de 4e baan;
er is nu gekozen voor een andere bouwconstructie als die voor de 4e baan;
tot nog toe is onduidelijk of er zich problemen kunnen voordoen op het gebied
van CO2 uitstoot.

e) Opmerkelijk is overigens dat in de mer-beoordeling die door de exploitant zelf wordt
geleverd, geen aparte beschouwing is gewijd aan de geluidshinder. Dit is alleen al
vreemd omdat de exploitant het benodigde koelvermogen zal moeten uitbreiden en
er daarom waarschijnlijk meer koeltorens op het dak nodig zijn. Die kunnen hinderlijk
geluid maken. Geluidshinder is verder te verwachten door onder meer:
• de liftvoorziening van de baan;
• het als gevolg van het skiën kletterende geluid aan de onderkant van de baan. Dit
geluid is nu al waarneembaar bij de derde baan.
Dit in aanmerking nemend achten wij uw conclusie op pagina 40 voorbarig.

Uw conclusie op pagina 33 van de toelichting dat de te verwachten toename van de
geluidbelasting ten gevolge van de uitbreiding van SnowWorld verwaarloosbaar
klein is, kunnen wij niet volgen. Dat u akoestisch onderzoek niet noodzakelijk acht
vinden wij niet correct.
f) Een veelgehoorde opmerking is dat SnowWorld in economische en recreatieve zin
veel betekenis heeft voor Zoetermeer en de Zoetermeerse bevolking. Die opmerking
is misplaatst. De aanzuigende werking is hooguit regionaal. Uit onderzoek blijkt dat
de bezoekers vooral komen vanuit de provincie Zuid Holland. Hun bestedingen
vinden vooral plaats in het complex zelf, zodat andere Zoetermeerse ondernemers
slechts minimaal profiteren. SnowWorld heeft geen onlosmakelijke relatie met
Zoetermeer of het park. Het complex zou overal gevestigd kunnen zijn, zowel elders
in Zoetermeer als elders in de regio. Rond de eeuwwisseling is met ongeveer
dezelfde bedrijfseconomische argumenten als die welke nu vaak worden gebruikt
voor de verlenging van de derde baan, die derde baan gerealiseerd. Het is
onwaarachtig om dit gebied in te krimpen voor een economisch doel, dat slechts één
ondernemer dient.
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Uit een in 2013 door SnowWorld bij de gemeente ingediend rapport bij de aanvraag
van enkele omgevingsvergunningen blijkt dat SnowWorld verwacht dat door
verlenging van de derde baan (met ongeveer 30%) het totaal aantal bezoekers zal
toenemen tot 584.407, een toename van ongeveer 17%. Daarbij gaat SnowWorld
ervan uit dat het aantal pistebezoekers zal toenemen van 223.628 per jaar met
54.789 en dus 278.417. Een toename van bijna 25%.
Maar bij die berekeningen maakt SnowWorld enkele opmerkingen die meteen al
extra aandacht vragen. SnowWorld schrijft: Door de uitbreiding en de daardoor
toegenomen aantrekkingskracht, verwacht SnowWorld dat gasten bereid zijn een
grotere afstand te overbruggen. En dan blijkt het getal van 278.417 bezoekers in de
nieuwe situatie erop te zijn gebaseerd dat, niet zoals nu, jaarlijks 2,7% van het totaal
aantal inwoners van Nederland dat binnen 75 km van SnowWorld afwoont naar
SnowWorld komt om te skiën - zoals jaarlijks nu kennelijk het geval is - maar door de
verhoogde aantrekkelijkheid 3,3%. Dat is dan inderdaad een toename van bijna 25%.
Maar deze stelling gaat er nogal blind vanuit dat er aanzienlijk meer mensen zullen
zijn die bereid zijn retour in totaal 150 km te rijden om te komen skiën bij SnowWorld.
Is dat niet allemaal een wat al te ruwe gok? En tegelijkertijd extra slecht voor het
milieu.
Bovendien past met al die cijfers sowieso enige bescheidenheid. Uit het rapport blijkt
dat het aantal piste- en horecabezoekers nu zit op een daggemiddelde van 1366
bezoekers en mogelijk gaat naar een daggemiddelde van1601 bezoekers, ongeveer
30% van het daggemiddelde van bijvoorbeeld Duinrell. Natuurlijk is dit in de eerste
plaats een ondernemersrisico, maar het is heel wel denkbaar dat dit op termijn ook
een risico wordt voor de gemeente Zoetermeer, dus voor ons allemaal.
Het ons overigens niet duidelijk in hoeverre het hier genoemde rapport spoort met de
bij het voorontwerp-bestemmingsplan toegevoegde bijlage 1 over de onderbouwing
van bezoekersaantallen. Die bijlage bevat naar ons oordeel vooral gegevens van op
dit moment ongeveer 6 jaar geleden, namelijk van 2008.
Aangezien u bovendien in ieder geval niet waarmaakt waarom uitbreiding van
SnowWorld het aantal bezoekers van het complex sterk zou kunnen doen toenemen
en ook niets zegt over het tempo waarin dit volgens u zou kunnen gebeuren - u
geeft alleen de verwachting weer van SnowWorld zelf -, bekend is dat SnowWorld in
dit verband zelf - als gezegd - rekent op aantrekking vanuit gebieden in Nederland
die op 75 km van Zoetermeer zijn verwijderd, de economische betekenis voor
Zoetermeer zeer twijfelachtig is, verzoeken wij u op pagina 8 de passage te herzien.
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Dit zal gevolgen hebben voor uw notitie op pagina 27 van de toelichting. Het is ook
uit een algemeen beleidsmatig oogpunt riskant de door SnowWorld zelf genoemde
primaire aanleiding voor het uitbreidingsplan zonder eigen onderzoek te volgen.
SnowWorld zegt dat de uitbreiding nodig is in verband met een teruglopend
bezoekersaantal en daarmee de opzet te hebben de toekomst van SnowWorld veilig
te stellen. Maar op basis van die redenering kan uiteindelijk elk plan wel worden
gelanceerd. Voor deze ondernemer kan dan zelfs een pretpark aantrekkelijk zijn.
g) Het in dit kader beklemtonen van de belangen voor de werkgelegenheid vinden wij
evenzeer onwaarachtig. Uit dezelfde rapporten van SnowWorld blijkt dat er zowel bij
het 4e baanplan als nu bij het plan de 3e baan te verlengen sprake is van een
startpunt van 113 fte ’s bij SnowWorld, dus laten we zeggen 113 volledige
arbeidsplaatsen. De verwachting is dat dit aantal hooguit met 15 nieuwe
arbeidsplaatsen zal toenemen, inclusief het horecapersoneel, van wie naar een
schatting van SnowWorld zelf ongeveer de helft niet in Zoetermeer woont.
h) Uit de kerncijfers van de gemeente Zoetermeer blijkt dat Zoetermeer (per 1 januari
2013) 47.855 arbeidsplaatsen telt. Anders gezegd: Door verlenging van de 3e baan
zal het aantal arbeidsplaatsen in Zoetermeer naar verwachting met 0,03 procent
toenemen. Dat lijkt ons te beperkt om daar nu een hoofdpunt van te maken.
i)

In de toelichting van het college staat ook een betoog over de parkeerbehoefte als
gevolg van uitbreiding van SnowWorld. Kennelijk bedoeld als antwoord op een
eerder door de gemeenteraad uitgesproken zorg daarover. Ons dunkt dat het college
die zorg met dat betoog helemaal niet wegneemt. Omdat het college er op pagina 25
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van de toelichting van uitgaat dat er op drukke tijden waarschijnlijk wel gebruik kan
worden gemaakt van de parkeerplaats bij Ayers Rock en zelfs die bij de
begraafplaats. Zo deed het college dat indertijd ook bij de presentatie van het plan
voor aanleg van een vierde baan van SnowWorld. Dit toen met de kanttekening dat
de hoogste parkeerdrukte bij SnowWorld veelal is op dagen dat het bij die andere
voorzieningen niet zo druk is. En dan noemde het college het weekend en de
winterperiode. Alsof juist op die momenten per definitie minder mensen de
begraafplaats zouden bezoeken.
SnowWorld heeft in het voorjaar van 2013 enkele achterstallige vergunningsaanvragen ingediend, namelijk onder meer voor de schaatsbanen de schietbaan die het
bedrijf zelf al had gerealiseerd en ook om het reviseren van de huidige
milieuvergunning. We zijn die aanvragen gaan inzien. Bij alle stukken die SnowWorld
toen met handtekening van directeur Moerman heeft ingeleverd, zat een vragenlijst.
Een van de vragen is: Omschrijf concrete ontwikkelingen die te verwachten zijn. En
daar antwoordt directeur Moerman met drie woorden: verlenging derde baan.
Verder is ter onderbouwing van de revisie van de milieuvervuiling een ongedateerd
rapportje toegevoegd met de titel Onderbouwing bezoekersaantallen,
verkeersproductie en parkeerbehoefte Verlenging baan 3 SnowWorld Zoetermeer. In
dit rapportje staat ook een berekening van de toename van de verkeersbewegingen.
Die berekening leert dat ongeveer driekwart van alle piste-bezoekers SnowWorld
bezoekt in het tijdvak oktober tot en met maart (voor SnowWorld het hoogseizoen).
Ongeveer 1 op de 3 bezoekers komt op zaterdag of zondag. Naar eigen berekening
van SnowWorld zullen er na verlenging van de baan 27 dagen in een jaar zijn dat het
eigen parkeerterrein te klein is. Dit gevoegd bij de andere bezoekers- mededelingen
kunnen we er dus van uitgaan dat na verlenging van de 3e baan in het hoogseizoen
op zaterdag en zondag SnowWorld op eigen terrein te weinig parkeerplaatsen heeft.
Nu blijkt uit onder meer pagina 29 van de toelichting op het voorontwerpbestemmingsplan dat het college dit probleem kennelijk wil oplossen door te voorzien
in extra parkeerplaatsen langs de Buytenparklaan.
Zoals wij al eerder aangaven, staat de ‘verblikking’ van de Buytenparklaan en de
daarop aansluitende wegen haaks op een meer natuurlijke ingang van het park.
Daarnaast missen we in dit verband voorstellen voor een betere handhaving van
parkeermaatregelen, bijvoorbeeld door een systeem in te voeren van betaald
parkeren of door parkeerwachters aan te stellen, of toezicht te houden met camera’s.
Het kan toch niet zo zijn dat is vergeten, dat bij de Visie Buytenpark een bijlage zit
waarin staat dat SnowWorld voldoende openbaar toegankelijke parkeerplaatsen
moet realiseren op eigen terrein.
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Bovendien haalt u op pagina 19 van uw eigen toelichting het nu geldende
parkeerbeleid 2012 aan waarin staat:

Misschien goed ook nog eens aandacht te besteden aan de op 14 december 2009
door de gemeenteraad van Zoetermeer aangenomen motie parkeerplaatsen:
Een integraal parkeerbehoefte-onderzoek uit te voeren op basis waarvan een
voorstel aan de raad wordt voorgelegd inzake het aantal parkeerplaatsen voor het
Buytenpark, met daarbij de volgende uitgangspunten:
1. In overleg met de eigenaar van Locomotion de mogelijkheden na te gaan van een
beter gebruik van de parkeerplaats van Locomotion als overloop van
begraafplaats/crematorium en SnowWorld;
2. samen met SnowWorld een actief parkeerbeleid/vervoermanagement te
ontwikkelen waardoor er zo min mogelijk extra plaatsen in het Buytenpark hoeven
te worden aangelegd;
3. de in het Buytenpark aan te leggen parkeerplaatsen zo groen mogelijk te
realiseren binnen een zo groen mogelijke omzoming.
Kortom:
redenen genoeg om de parkeerparagraaf in het voorontwerp bestemmingsplan te
herzien.
j)

Zoals door ons meermalen is opgemerkt heeft de provincie Zuid-Holland bepaald, en
is ook in het Bestemmingsplan Buytenpark zelf aangegeven, dat het Buytenpark ligt
binnen het provinciale landschap Land van Wijk en Wouden, onderdeel van het
Nationaal Landschap Het Groene Hart. Het Land van Wijk en Wouden is het meest
westelijk deel van Het Groene Hart van Holland en is het buitengebied van de
stedenring Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg, Leiden, en Alphen aan de Rijn. In
deze gebieden mogen alleen ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt die de
kernkwaliteiten van deze gebieden behouden of versterken. Ons bezwaar tegen het
voorontwerp bestemmingsplan verlenging 3e baan SnowWorld is onder meer dat het
hier gaat om een ingreep die niet kan worden beschouwd als behoud of versterking
van die kernkwaliteiten en dus mede in strijd zijn met het eerder geformuleerde
regionale, provinciale en rijksbeleid.
Het Zoetermeerse college van Burgemeester en Wethouders houdt, anders dan het
suggereert, geen rekening met wat door het bestuur van de provincie Zuid-Holland
ten aanzien van het Buytenpark – als deel van het Land van Wijk en Wouden - is
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bepaald tijdens het slotberaad op 2 juli 2010 over de nieuwe Provinciale
Structuurvisie en de Provinciale Verordening Ruimte. Namelijk, dat voor uitbreiding
van intensieve dagrecreatieve voorzieningen in en om Buytenpark Zoetermeer
zodanige keuzes moeten worden gemaakt dat de natuur- en recreatiewaarden van
het park en de landschappelijke kwaliteit zo minimaal als mogelijk worden aangetast
(artikel 4.9.1.2 Provinciale Structuurvisie). Er is toen door de provincie de eis
vastgelegd, dat voor de ontwikkeling van een uitbreiding van SnowWorld in
belangrijke mate rekening moet worden gehouden met het omliggende landschap.
En dat daarbij bijvoorbeeld moet worden gedacht aan aanpassing van het oppervlak,
hoogtevermindering door gedeeltelijk verdiepte aanleg, het draaien van de baan of
andere verbeteringen van de inpassing. Bij herziening van de Provinciale
Structuurvisie is weliswaar deze passage niet meer letterlijk teruggekomen, maar wel
beleidsmatig verwerkt. Het is aantoonbaar dat de gemeente Zoetermeer bij de
huidige planvorming niet heeft gedacht aan hoogtevermindering door gedeeltelijk
verdiepte aanleg en andere genoemde aanpassingsmogelijkheden.
Op basis van de Provinciale Verordening Ruimte is weliswaar bij uitzondering
ontheffing te verkrijgen van deze bepaling (zie ook hoofdstuk 2.j in deze reactie),
maar nogmaals: naar ons oordeel dan alleen als is voldaan aan enkele strikte
voorwaarden, zoals de eis dat “de bebouwing zoveel mogelijk wordt beperkt en
ruimtelijk ingepast, en de natuurwaarden en biodiversiteit niet in onevenredige mate
worden aangetast”. Bij het maken van de derde baan is een goede inpassing
beloofd. Die toezegging is niet nagekomen. De verlengde derde baan, valt door de
enorme hoogte en lengte natuurlijk eigenlijk ook zeer moeilijk in te passen. Maar als
daartoe dan al een poging moet worden gedaan, moeten de kosten daarvan op
grond van de eerdere afspraak geheel voor rekening komen van SnowWorld.
Het aanwijzen van de verlengde derde baan als een zogenaamd landmark, een
icoon, is een gotspe. Als je iets niet kunt inpassen, moet je het kennelijk maar
benadrukken en vervolgens verkopen als zijnde mooi. Het Kwaliteitsteam Buytenpark
vindt dit een heel slecht argument en stelt dat Zoetermeer aan de grens van het
Groene Hart zo’n te nadrukkelijk aanwezig gebouw niet moet willen.
De plannen van Zoetermeer met SnowWorld in het Buytenpark zijn ook strijdig met
wat tegelijkertijd de provincie heeft vastgelegd over het beperken van verstedelijking
buiten de bebouwingscontouren. Het provinciebestuur kan ook hiervan ontheffing
verlenen, maar naar ons oordeel kan dat niet op basis van de ontheffingsaanvraag
die het college van Burgemeester en Wethouders Zoetermeer heeft opgesteld,
aangezien in die aanvraag wezenlijke elementen ontbreken.
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Als het gaat om SnowWorld kan immers niet volgehouden worden dat hier sprake is
van:
• een zo minimaal als mogelijke aantasting van de natuur- en recreatiewaarden van
het Buytenpark, alsmede de landschappelijke kwaliteit ervan;
• bijvoorbeeld door aanpassing van het oppervlak, hoogtevermindering door
gedeeltelijk verdiepte aanleg, het draaien van de beoogde vierde baan van
SnowWorld en/of andere verbeteringen van de inpassing,
• ruimtelijke inpassing;
• een groot openbaar belang;
• dat er geen reële andere mogelijkheden zijn;
• dat de negatieve effecten zoveel mogelijk worden beperkt en;
• de overblijvende effecten worden gecompenseerd.
In dit verband menen wij dat u op pagina 11 van de toelichting op het voorontwerp
bestemmingsplan niet waarmaakt, in aanmerking te komen voor een provinciale
ontheffing omdat het zou gaan om verwezenlijking van gemeentelijke ruimtelijk
beleid dat anders wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zou worden
belemmerd. Het is waarschijnlijk overbodig erop te wijzen dat in het nu geldende
ruimtelijke gemeentelijke beleid, zoals vastgelegd in het Bestemmingsplan
Buytenpark, uitbreiding van SnowWorld geheel niet mogelijk is.Dat de belangen van
SnowWorld onevenredig zouden worden benadeeld zonder het toestaan van
uitbreiding is niet een zaak voor de gemeente Zoetermeer maar voor de raad van
commissarissen van SnowWorld.
Uw conclusie op pagina 11 lijkt ons voorbarig.

We nemen aan dat het u bekend is dat er in gebieden als het Buytenpark - zoals het
provinciebestuur stelt – geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zijn toegestaan die
een significant negatief effect hebben op de wezenlijke kenmerken en waarden van
het gebied. De uitzondering die u claimt omdat sprake zou kunnen zijn van een
groot openbaar belang en de stelling dat er geen reële alternatieven voorhanden zijn
maakt u nergens waar.
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We willen u ook wijzen op uw eigen constatering op pagina 12 waar u het Gebiedsprofiel
voor het Land van Wijk en Wouden citeert:

Het ontgaat ons hoe hierin een overdekt sportcomplex valt in te passen.
k) Tegelijk met de presentatie van het voorontwerp-bestemmingsplan heeft de
gemeente Zoetermeer bij het provinciebestuur een verzoek ingediend tot ontheffing
van het volgens provinciale regels geldende bouwverbod voor het natuurdeel van het
Buytenpark in Zoetermeer (zie ook in deze reactie punt 2.i).
I.

Over dit verzoek willen wij onder meer nog de volgende opmerkingen maken
Onderaan pagina 5 van de aanvraag citeert de gemeente Zoetermeer de eisen uit
de provinciale verordening op grond waarvan indertijd ontheffing is verleend voor
de 4e baan. Gesteld wordt dat ook bij de verlenging van de 3e baan aan die eisen
wordt voldaan. Dit is geheel niet het geval. Zo is er absoluut geen sprake van een
zoveel mogelijke beperking van de bebouwing en ruimtelijke inpassing, en worden
de natuurwaarden en biodiversiteit wel degelijk in onevenredige mate aangetast.
Deze eis is rechtstreeks te herleiden tot de passage in de oorspronkelijke
Provinciale Structuurvisie 2010 (amendement Loose 160/6191) waarin is gesteld
dat Natuur- en recreatiewaarden van het Buytenpark en de landschappelijke
kwaliteit zo minimaal als mogelijk mogen worden aangetast. Wat het
Zoetermeerse college van B en W op basis van door SnowWorld gepresenteerde
rapporten hierover ook beweert, het leidt geen twijfel dat aan deze eisen niet wordt
voldaan. Voor gebieden als het Buytenpark stelt het concept van de provinciale
Visie Ruimte en Mobiliteit, dat geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zijn
toegestaan die een significant negatief effect hebben op de wezenlijke kenmerken
en waarden van het gebied. Daar is hier zonder meer sprake van.

II. De stelling in de voorlaatste alinea van pagina 1 van de ontheffingsaanvraag is
dus ook onjuist. Daar staat: de verlenging van de 3e baan is op een goede en
verantwoorde wijze in te passen in het Buytenpark en de directe omgeving
daarvan. Er is absoluut geen sprake van inpassing; er is sprake van transformatie
van het Buytenpark.
III. Beweringen als zou er sprake zijn van een gelijksoortig project als 5 jaar geleden
is bedoeld bij de presentatie van een nieuwe 4e baan zijn om vele redenen onjuist.
Bij het plan voor aanleg van een vierde baan was 5 jaren geleden sprake van een
maximale hoogte van 63 m, dus 10% minder dan de tophoogte die nu wordt
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voorzien. De 4e baan kwam bovendien 20 m minder ver het Buytenpark in, door
de baan terug te schuiven richting het parkeerterrein. Verder zijn er grote
vormgevingsverschillen.
IV. Niet valt vol te houden dat - zoals er letterlijk staat onderaan pagina 4 van de
aanvraag - het gebouw een zelfbewuste uitstraling krijgt (landmark/icoon) maar
ook terughoudendheid betracht.
V. Onjuist is ook de stelling op de voorlaatste pagina van de ontheffingsaanvraag
over de kwantitatieve compensatie, dat de oppervlakte aan natuurkerngebied die
door de uitbreiding van SnowWorld verloren gaat, aan de Noordwestzijde van het
Buytenpark wordt gecompenseerd door het natuurkerngebied op deze locatie met
dezelfde oppervlakte te vergroten. Hierin zal absoluut zeker niet kunnen worden
voldaan, aangezien daar geen plek meer is om het natuurdeel van het Buytenpark
uit te breiden. Het geldende bestemmingsplan voorziet daar al in natuur, met
uitzondering van het uiterst westelijke deel dat is weggegeven aan de
Tuinvereniging Seghwaert.
VI.

Ten onrechte voorzien de plannen niet in het publiek toegankelijk houden van de
ruimte onder de baan. In dit verband is de stelling op pagina 11 van de aanvraag
onjuist: Het nieuwe complex wordt ingepast in het landschap. Vooral vanwege de
doorzichten die mogelijk zijn onder de baan door, blijft de ruimtelijke kwaliteit
behouden. Desgevraagd hebben ambtenaren die met het project bezig zijn zwart
op wit vastgelegd: De baan heeft een raamwerkconstructie die het niet mogelijk
maakt onder de baan door te lopen. Ook visueel wordt de verlengde 3e baan
ontoegankelijk. De constructie is wel toegankelijk voor technici, maar die toegang
is niet zichtbaar. Wandelpaden worden om de baan heen gelegd.

VII. Zoals de gemeente Zoetermeer ook zelf aanvoert - in de 5e alinea van pagina 1
van de aanvraag - kan ontheffing door de provincie uitsluitend worden verleend als
sprake is van verwezenlijking van gemeentelijke ruimtelijk beleid dat wegens
bijzondere omstandigheden onevenredig wordt belemmerd. Maar dat wordt in de
ontheffingsaanvraag helemaal niet aangetoond. In de aanvraag wordt alleen
aangevoerd, dat de belangen van SnowWorld onevenredig worden benadeeld
zonder het toestaan van uitbreiding. Bovendien: als het gaat om ruimtelijk beleid
geldt nu het Bestemmingsplan Buytenpark. Daarin is dit gebied als Natuur
bestemd, waar helemaal niet mag worden gebouwd. Het is zo bezien juist een
belemmering van gemeentelijk ruimtelijk beleid als nu enige bouwactiviteit in dit
gebied plaatsvindt.
Naar ons oordeel allemaal redenen om de ontheffingsaanvraag te herzien.
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l)

Ten onrechte wordt de mogelijkheid om SnowWorld oostwaarts uit te breiden de
laatste jaren volstrekt genegeerd. Dit terwijl al in 2009 het Buro Sant&Co in opdracht
van SnowWorld constateerde dat uitbreiden mogelijk was richting oost. Dat heette
toen: Variant 3: rechts, maaiveld. Indertijd ging het om een nieuwe 4e baan, daarbij
het parkeerterrein benuttend. Uitbreiding van de 3e baan zou zo wellicht ook kunnen
en dan het liefst verdiept.

m) Uit niets blijkt dat rekening is gehouden met de lichtuitstraling van de nieuwbouw. Te
vrezen valt dat die tot fatale botsingen met vogels zal leiden. Het Buytenpark heeft
zich ontwikkeld als oriëntatiepunt en pleisterplaats van diverse vogelsoorten op hun
trekroute. De lichtuitstraling van de baan past niet in het streven om ook donkerte als
natuurlijk fenomeen een kans te geven in Nederland. Het Kwaliteitsteam ziet nog een
hiermee samenhangend probleem, namelijk verlichting onder de baan. Die zou
kunnen worden aangelegd onder het mom van sociale veiligheid, waarmee het
natuurlijke karakter van vooral het natuurstergebied en de beleving daarvan in
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de avond wordt vernietigd.
n) Naar ons oordeel dient de natuur in het Buytenpark te worden gerespecteerd en wij
vinden dat elke vorm van verstedelijking en cultivering moet worden tegengegaan.
Die cultivering heeft plaats als rondom het nieuwe bouwwerk nieuwe struiken worden
geplant, paden omgelegd, etcetera, kortom de natuur wordt gecorrigeerd door
menselijk ingrijpen. Die term verstedelijking geldt niet alleen voor de bebouwing die
nodig is om de 3e baan te realiseren. Die term geldt ook voor de trap/het uitzichtpunt
aan wat nu plots de kopse kant heet. Dit deel van het bouwwerk heeft misschien een
kleine footprint maar zal door zijn vorm en uitstraling prominent aanwezig zijn.
Er bestaat geen enkele behoefte aan zo’n nieuw uitzichtspunt in het Buytenpark, laat
staan een uitkijktoren met panoramabalkon. Zo’n uitzichtspunt is er al en bestaat uit
de heuvel waar een panoramabord is geplaatst en zich de vogelgelpost bevindt.
Overigens zijn de toren en het panoramabalkon in strijd met het uitgangspunt dat hier
uitsluitend plaats is voor sportieve dagrecreatie.
Bij de realisatie van een externe vluchttrap/uitzichttoren vrezen wij zoals eerder
gezegd bovendien beheer- en veiligheidsproblemen. We pleiten dus voor een interne
vluchtwegvoorziening.
Het is overigens voor een brandtrap wel heel bijzonder dat die, zoals u meldt op
pagina 26 van de toelichting, zal worden afgesloten na zonsondergang.
o) Het inspraaktraject deugt niet. Nooit hebben wij als Kwaliteitsteam Buytenpark enige
invloed kunnen uitoefenen op de keus voor uitbreiding van SnowWorld. We zijn pas
ingeschakeld toen plannen moesten worden gesmeed voor natuurcompensatie. Daar
is toen door de gemeente weliswaar de term Participatietraject op het niveau van
‘samenwerken’ aan verbonden, maar dat is vooral Zoetermeerse, politiek-correcte
Nieuwspraak (zie George Orwell; 1984) voor een in de praktijk vrij lichte vorm van
informatie-uitwisseling. In feite gaat het hierbij om tot nog toe twee gesprekken van
ongeveer 1½ uur die we hebben gehad met de dienstdoend projectmanager
SnowWorld van de afdeling projectmanagement en vastgoed van de gemeente
Zoetermeer.
Het eerste gesprek met Martijn Noordam en wel op de 19e november 2013, dus nog
een maand voordat de gemeenteraad besloot de planontwikkeling te fiatteren ter
verlenging van de 3e baan van SnowWorld. Op de toen verkregen informatie hebben
we formeel gereageerd met onze brief van 3 december 2013 met het nummer KB 13022. Het 2e gesprek met Noordams opvolger Sander Duijts en wel op 27 januari
2014. Daar kregen we de Concept inpassing baan 3 te zien. Op dit gesprek hebben
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002 (zie bijlagen). Aan de mailwisseling die aan deze twee gesprekken voorafging is
te zien dat de gemeente daar graag het motto aangeeft afspraak met Kwaliteitsteam
inzake inpassing SnowWorld in Buytenpark. Maar dat motto dekt geheel de lading
niet wat we ook heel duidelijk hebben gemaakt. We willen met iedereen praten over
SnowWorld en het Buytenpark maar dan wel uitsluitend met de stelling dat we
verlenging van de 3e baan van SnowWorld in westelijke richting volstrekt
onacceptabel vinden en dat we alleen onder dat voorbehoud kunnen praten over
natuurcompensatie in geval de baan toch in westelijke richting wordt verlengd.
Dit voorbehoud ontbreekt in het B&W-voorstel van 3 juni 2014, waar staat (pagina 5):
De afgelopen maanden heeft er een participatietraject plaatsgevonden over de
groencompensatie vanwege de uitbreiding van SnowWorld. Dit participatietraject
heeft plaatsgevonden op het niveau van ‘samenwerken’.
Terzijde nog wat opvallende dingen. De gemeente spreekt in dit geval meestal van
groencompensatie - zo ook op pagina 32 van de toelichting op het voorontwerpbestemmingsplan - waar het nadrukkelijk om natuurcompensatie zou moeten gaan.
En dan blijkt het in de praktijk nog alleen te gaan over een kwalitatieve groeninvulling
van de omgeving van de verlengde 3e baan, waarmee op zichzelf als aan bepaalde
voorwaarden wordt voldaan niets mis hoeft te zijn, maar dat van een feitelijke
kwantitatieve compensatie natuurlijk geen sprake kan zijn. Meermalen en ook nu
weer hebben we erop gewezen dat de gemeente de kans om in het Buytenpark
uitbreiding van SnowWorld nog kwantitatief te compenseren, met het weggeven van
de zuidwesthoek aan de Tuinvereniging Seghwaert heeft laten vervallen. Er zijn wel
pogingen geweest van de gemeente om die speelruimte wat te verruimen, namelijk
door de westrand in de omgeving van de tuinenlocatie niet als Natuur maar als
Groen vast te leggen in het bestemmingsplan Buytenpark, maar op grond van onze
zienswijze op het bestemmingsplan is dit juist gecorrigeerd. Bovendien is dit element
uiteindelijk geschrapt uit de Zoetermeerse Groenkaart. Het valt ons op dat de
gemeente in haar eigen officiële stukken bij de beschrijving van het begrip
kwantitatieve compensatie letterlijk de definitie overneemt die SnowWorld heeft
geleverd in de oplegnotitie mer-beoordeling, pagina 14. Het zou ons niet verbazen
dat SnowWorld geen rekening heeft gehouden met de aanpassing van de
Groenkaart.
De gesprekken die wij met de ambtenaren Noordam en Duijts hebben gehad
verliepen overigens met wederzijds respect en begrip maar hebben in feite niets met
participatie te maken. Waar wij verstedelijking en cultivering van het Buytenpark,
inclusief SnowWorld 3+, afwijzen – met inbegrip van de poging van de gemeente het
gebied rondom het nieuwe bouwwerk te cultiveren -, noteerden zij: dit nemen wij ter
kennisname aan. Als wij zeggen te verwachten dat een poging wordt gedaan de
ruimte onder de baan toegankelijk te houden is het simpele antwoord: de baan heeft
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een raamwerkconstructie die het niet mogelijk maakt onder de baan door te lopen.
Dat blijft zo. Als we vragen nu alvast de paden te verbeteren, zeggen de ambtenaren
dat daar pas geld voor is zodra SnowWorld 3 is verlengd. Als wij met redenen vragen
het besluit te herzien om een uitkijktoren te bouwen aan de kopse kant van de baan
antwoorden de ambtenaren dat daaraan niet is te ontkomen omdat dit de vluchttrap
is. En waar wij zeggen dat niet is voorzien in een kwantitatieve natuurcompensatie
zeggen de ambtenaren, zonder ook maar enigszins te proberen waar te maken hoe
en waar: de footprint van de verlenging van de 3e baan wordt kwantitatief
gecompenseerd door het natuurkerngebied (voorheen natuurstergebied) elders uit te
breiden met de oppervlakte van de footprint.
Het zal duidelijk zijn dat wij menen dat zowel kwantitatief als kwalitatief de inbreuk op
de natuur door SnowWorld bij verlenging niet wordt gecompenseerd. Bij de door u
gedachte kwalitatieve compensatie is sprake van de door ons gekritiseerde
cultivering.
Vandaar ons verzoek uw passage op pagina 16 van de toelichting te herzien

Participatie klinkt overigens voor het door u gevolgde traject wel erg chique en
feitelijk misleidend. Want het suggereert ook nog eens dat met ons over verlenging
van SnowWorld 3 in westelijke richting te praten zou zijn. Quod non. Is dat nou een
Participatietraject op het niveau van ‘samenwerken’?
Zoals het Kwaliteitsteam Buytenpark al eerder heeft betoogd, zou het in lijn zijn met
de inspraak-doelstellingen van de gemeenteraad om voortaan alle deelplannen,
deelbesluiten en daarmee feitelijk uitwerkingen van ideeën steeds ook ter
raadpleging voor te leggen aan de meest betrokkenen in de bevolking en in dit geval
zeker aan het Kwaliteitsteam Buytenpark. Als het om het skicomplex gaat lijkt het ons
niet gepast alleen om de tafel te gaan zitten met de ondernemer van SnowWorld.
p) Zoals gezegd in hoofdstuk 2.l willen wij dat de ruimte onder de baan toegankelijk blijft
voor voetgangers, minimaal door middel van een pad. Die toegankelijkheid kan
desnoods zo geregeld worden zoals die nu al het geval is (overstap over hekwerk).
We willen erop wijzen dat eertijds bij het 4e-baanplan ook in toegankelijkheid van het
gebied daaronder was voorzien.
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Hoofdstuk 3: Vragen
In deze fase van de planvorming zitten we bovendien nog met diverse vragen waarvan de
beantwoording voor onze beoordeling van belang is. Zoals:
a) Op 11 april 2013 is de aanvraag van SnowWorld aan de gemeente gepubliceerd voor
de activiteit bouwen (plaatsen van containers, schietbaan, overdekte schaatsbaan en
het reviseren van de huidige milieuvergunning), uw aanduiding WB20130143
(ontvangen 05 april 2013). Kunt u ons zeggen wat op deze aanvraag is besloten?
b) De nu voorliggende stukken zijn kennelijk opgesteld onder verantwoordelijkheid van
projectleider drs. M. van der Meulen. Kunt u ons zeggen wie hij is en welke
gemeentelijke functie hij heeft?
c) Bent u bekend met de prospectus die SnowWorld heeft uitgegeven voorafgaand aan de
beursgang en met name de passage waar staat dat op termijn hier tot de mogelijkheden
behoort de verwezenlijking van een sneeuwspeeltuin of een outdoorpark in
Zoetermeer? Graag uw oordeel daarover.
d) Op pagina 29 van uw toelichting vermeldt u als criteria voor de beeldkwaliteit 7 punten.
Kunt u ons zeggen waarop die punten zijn gebaseerd.
e) Op pagina 45 van de toelichting meldt u

Heeft de gemeente nagegaan of dit verlengingsplan –anders dan het plan indertijd voor
aanleg van de 4e baan - door de ondernemer valt te realiseren? Kunt u in kaart brengen
wat de mogelijke financiële risico’s zijn voor de gemeente in dit project.

.
f) Voor nieuwe groenvoorzieningen rond om de verlengde 3e baan heeft de gemeente €
60.000 ingeboekt, te declareren bij SnowWorld. Kunt u aangeven waarop uw begroting
van € 60.000 is gebaseerd.
g) Heeft het gemeentebestuur zoals een en andermaal toegezegd SnowWorld herinnerd
aan het verzoek tot betaling van de ambtelijk gemaakte kosten ad € 185.000 en is dit
bedrag inmiddels betaald?
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h) Wilt u ons schetsen welke gevolgen wind en storm hebben op de nu gekozen
constructie van een te verlengen 3e baan? En met welke geluidshinder rekening moet
worden gehouden.
i) Kunt u ons schetsen wat de gevolgen voor veiligheid zijn rondom dit project in dit
gebied?
j) Kunt u ons enigszins inzicht geven in mogelijke lichthinder? Hoe open wordt in dit
verband de door u gedachte kop van de baan?
k) Is u bekend hoe SnowWorld gaat voldoen aan de nieuwe eisen voor koelinstallaties en
wat het verband wordt met dit project? Bovenaan pagina 22 en op pagina 41 van de
toelichting op het voorontwerp-bestemmingsplan is sprake van ombouw van de
bestaande R 22 installaties door een ammoniakgekoelde installatie. Graag willen wij het
tijdschema hiervan weten en de consequenties voor wat betreft het energieverbruik.
l) Komen er nieuwe koeltorens en hoe is de geluidshinder daarvan berekend?
m)In april 2014 heeft SnowWorld kennelijk werk laten verrichten in het verlengde van de
3e baan om daar de draagkracht van de grond te bepalen. We hebben begrepen dat
het college van Burgemeester en Wethouders voor die werkzaamheden op 10 april
2014 vergunning heeft verleend die pas op donderdag 17 april 2014, einde kantoortijd,
is gepubliceerd, aan de vooravond van het paasweekend. Daartegen hebben wij op de
eerstvolgende werkdag, dinsdag 22 april, een bezwaarschrift ingediend, mede omdat
werkzaamheden daar in strijd zijn met het nu geldende bestemmingsplan. Dit bezwaar
is van gemeentewege afgewezen, met een stelling die kort valt samen te vatten als: het
werk is al verricht dus u kunt geen bezwaar meer maken. In dit verband hebben we de
volgende vragen:
1) is onze indruk juist dat het hier gaat om een beslissing voor het verlenen van een
omgevingsvergunning die op donderdag 10 april 2014 is genomen maar pas op
donderdag 17 april 2014, einde kantoortijd is gepubliceerd?
2) Is hiervoor enige verklaring te geven?
3) Bent u het met ons eens dat de eerstkomende werkdag waarop we hiertegen
bezwaar konden maken was dinsdag 22 april 2014?
4) Hebben de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend plaatsgehad tussen 17
april en 22 april 2014?
5) Zijn er aan de werkzaamheden in het natuurgebied van het Buytenpark voorwaarden
gesteld?
6) Wordt ervoor gezorgd dat iets dergelijks zich nooit meer kan herhalen?
7) Kent u inmiddels de resultaten van de metingen zoals vermeld en kunt u ons die
meedelen?
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n) Hoe worden de bouwwerkzaamheden zelf gedacht? Beseft u dat die op zich een
bedreiging vormen voor de natuur? Graag een schets van hoe u denkt dat de
bouwkundige verlenging van de 3e baan in de praktijk kan worden verwezenlijkt.
o) Hoe denkt u te voorzien in toegankelijkheid van de uitkijktoren en het zogeheten
panoramabalkon door mindervaliden?
p) Welke regels wilt u doen gelden voor afsluiting van de uitkijktoren? Zie ook onze
opmerking bij 2.m.
q) Op pagina 43 van de toelichting heeft u opgenomen dat ten behoeve van de
landschappelijke inpassing een voorwaardelijke verplichting gaat gelden dat er binnen 5
jaar nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden een struweel onder de
baan 3e baan moet zijn ontstaan van tenminste 2 m hoog. Kunt u ons uitleggen hoe
hierin is te voorzien en hoe het verband is met het elders vermelde streven de
onderzijde van de baan beschikbaar te houden voor technici.
r) In de oplegnotitie van SnowWorld bij de mer-beoordeling is sprake van uiteindelijk een
jaarlijkse toename van het aantal bezoekers van het te vernieuwen complex met
ongeveer 86.000, oftewel 235 per dag. Daar staat bij: inclusief horecabezoekers en
personeel. Dit lezend denken we dat het wel zal gaan om aantallen bezoeken en niet
om statistisch unieke bezoekers. Kunt u ons een specificatie geven van het
bezoekcijfer, waarbij u ook onderscheid maakt tussen skipistegebruik, en ander gebruik
van SnowWorld zoals horecabezoek? Vergelijkbaar met zoals dat is gebeurd in bijlage
1 bij de oplegnotitie. Daar gaat het om gegevens tot en met 2011. Het komt ons voor
dat doortrekken van die gegevens naar pakweg 2018 mogelijk moet zijn. Bovendien
vinden wij een onderscheid tussen aantallen bezoeken en unieke bezoekers gewenst.
Zoetermeer 9 juli 2014
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