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SnowWorld 3+ voldoet niet aan voorwaarden
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ZOETERMEER - Het plan van SnowWorld

Zoetermeer om de derde baan van het

skicomplex te verlengen tot 300 meter

en verhogen tot ongeveer 70 meter

voldoet niet aan tal van voorwaarden. Dit

betoogt het Kwaliteitsteam Buytenpark

in zijn inspraakreactie op het

voorontwerp bestemmingsplan

Verlenging derde baan SnowWorld.

“Wat het Zoetermeerse college van B en W

op basis van door SnowWorld

gepresenteerde rapporten 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”, aldus het team. “Anders dan de

gemeente suggereert is het plan dat er nu ligt zelfs in strijd met de

randvoorwaarden die de gemeenteraad al op 14 december 2009 heeft gesteld aan de

planontwikkeling voor SnowWorld”.

 

De belangrijkste bezwaren van het team zijn, dat het plan:

- voorziet in meer dan verdubbeling van de hoogte van het complex namelijk van 32,2 m tot

68,7 m boven NAP, wat niet strookt met eerder door de gemeente Zoetermeer bepaald

beleid voor ruimtelijke ordening (zoals het Stadsnatuurplan 1999 en de Hoogbouwvisie

2004) en met het provinciale en rijksbeleid voor dit gebied;

- een directe bedreiging vormt van de flora en fauna in een haast

uit zichzelf ontstaan, voor Nederland heel bijzonder, natuurgebied;

- leidt tot een ernstige horizonvervuiling en een ingrijpende wijziging van de beleving van de

rust, natuur en ruimte voor naar schatting een kwart miljoen natuur liefhebbende bezoekers
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SnowWorld 3+ voldoet niet aan voorwaarden (Foto:

Kwaliteitsteam Buytenpark)
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