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Enige uitzondering: gemeentelijke afdeling VVH

SAMENSPRAAK OP GANG OVER BUYTENPARK
Als belangenbehartiger van alle waarden van het Buytenpark en als coördinator van
het Overlegplatform Buytenpark heeft de Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark (SKB)
in 2018 met succes contacten onderhouden met vele andere belanghebbenden van
het Buytenpark, ook met gemeentebestuurders en diverse ambtelijke afdelingen.
Het jaar 2018 is voor ons dan ook te kwalificeren als een samenspraakjaar. Met de
meeste belanghebbenden is namelijk juist dit jaar de uitwisseling van ideeën en
informatie over zaken die het Buytenpark aangaan goed op gang gekomen. Dit
vooral per e-mail, soms aan de telefoon en een enkele maal in een vergaderruimte.
Net als in 2017 hebben we daarbij de op 19 december 2016 vastgestelde lijst van
acht aandachtspunten van het Kwaliteitsteam als richtsnoer gebruikt. Zie voor uitleg
hierover ons Jaarbericht 2017.
Maar er was helaas een niet onbelangrijke uitzondering:
de gemeentelijke afdeling Veiligheid, Vergunningen en
Handhaving (VVH) en met name enkele – niet alle –
ambtenaren van de secties die horen bij de laatste twee
hoofdletters, de vergunningen en de handhaving. Dan
gaat het om ambtenaren die in 2018 stelselmatig onze
wens hebben genegeerd om ons tijdig op de hoogte te
brengen van procedures voor activiteiten en werkzaamheden in het Buytenpark. Ook
hebben ze onze verzoeken niet beantwoord tot handhaving van afgesproken regels.
Bovendien kwamen ze de belofte niet na tot geregeld overleg.
Overlegplatform Buytenpark
Voor de rest was 2018 evenwel een tamelijk zorgeloos jaar voor het Kwaliteitsteam
Buytenpark en waren er in tegenstelling tot het verleden weinig spoedeisende zaken.
In het bijzonder was dat te danken aan het op gang komen van het op 23 november
2017 opgerichte Overlegplatform Buytenpark. Daarvan is toen de SKB aangewezen
als coördinator. Een functie die de overlegpartners hebben verlengd in hun beraad
van 18 december 2018.
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Dit Overlegplatform Buytenpark is een informele en vooral digitale uitwisselingsmogelijkheid voor alle grootgebruikers van het Buytenpark: sportvoorzieners,
ondernemers, de vertegenwoordigers van natuurliefhebbers, groenbeschermers en
omwonenden. Het platform is er gekomen op aandrang van de gemeente, waarbij
het Kwaliteitsteam Buytenpark zowel de oprichting heeft verzorgd als sindsdien de rol
van coördinator vervuld.
De eerste resultaten zijn hoopgevend. Dit vooral vanwege het feit dat we hiermee nu
een eigen centraal punt hebben waar activiteiten kunnen worden aangemeld.
Hierdoor valt te voorkomen dat parkgebruikers elkaar ongewild in de weg zitten. In de
praktijk blijkt dit vrij goed te werken. Er is vaak onderling contact en de SKB zorgt als
coördinator voor informatieve mails aan alle partners van het platform.
In dit verslagjaar waren in totaal 21
belanghebbende organen, verenigingen
en stichtingen in het Overlegplatform
Buytenpark vertegenwoordigd. In
alfabetische volgorde waren dat de
Algemene Vereniging voor
Natuurbescherming voor 's-Gravenhage
en omstreken (AVN), Ayers Rock,
Conquesto (de badmintonvereniging),
Crematorium Meerbloemhof (Monuta), de
gemeente Zoetermeer (met meerdere
ambtenaren), IVN Instituut voor
natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Zoetermeer e.o., de omwonenden van het
Buytenpark - in Buytenwegh, aan de Voorweg en in de Meerpolder (als regel
vertegenwoordigd door de SKB) - , de ruiters, Scouting Impeesa Zoetermeer,
SnowWorld; de Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark (SKB) zelf, Storytellers
(buitentheater), SV Oosterheem, Tennisvereniging Buytenwegh; Toervereniging
Zoetermeer’77 (TVZ77), Total Exercise, Tuinvereniging Noord-West; Tuinvereniging
Seghwaert; Vogelwerkgroep Zoetermeer (VWZ), Wieler Promotie Groene Hart (de
mountainbikers) en IJsvereniging Zoetermeer (YVZ).
Van alle Buytenparkers deden in 2018 alleen de stichting Hondenschool Zoetermeer,
de Motorclub Zoetermeer en BMX Zoetermeer niet mee aan het Overlegplatform
Buytenpark.
Aangesloten bij Groen Erfgoed Zoetermeer.
Over het Buytenpark en voornamelijk de natuur ervan spraken we in 2018 trouwens
niet alleen met onze partners binnen het Overlegplatform Buytenpark. We hebben
ons ook aangesloten bij de Kerngroep Groen Erfgoed Zoetermeer. Dit is een nieuw
samenwerkingsverband van tal van grote groeninitiatieven in Zoetermeer, draaiend
op veel vrijwilligers.
Overleg over MTB-wedstrijden, zomertheater, FunRun, Sponsorride en kamp
In dit verslagjaar kon de SKB met goed resultaat tot afzonderlijk overleg komen met
de organisatoren van mountainbikewedstrijden in het Buytenpark, de SnowWorld
FunRun, het zomertheater, de Herwerden-Kiwanis Sponsorride en met de
Scoutinggroep Impeesa Zoetermeer (Achterweg 21) over een kamp op haar terrein.
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-

Zo is met de Stichting Wielerpromotie Groene Hart en de Stichting MTB
Zoetermeer een zogeheten ‘gedoogakkoord’ bereikt over de parcoursen voor
de jaarlijkse
internationale
mountainbike
(mtb)wedstrijden in
het Buytenpark.
Daarbij is onder
meer
afgesproken,
dat de
organisatoren
ervoor zorgen
dat de
deelnemers te
horen krijgen
dat het parcours alleen openstaat in het wedstrijdweekend (dit verslagjaar
vrijdag 24 tot en met zondag 26 augustus) en dat daarbuiten de SnowWorldrondgang niet mag worden gebruikt.

-

Anders dan voorgaande jaren is aan het zomertheater (25 juni tot en met 8 juli
2018) van Storytellers geen apart beraad met de organisatoren voorafgegaan,
maar is volstaan met e-mailverkeer. Waarbij duidelijk werd dat de tribune
vergeleken met 2017 een kwartslag zou worden gedraaid, met als gevolg
minder geluid richting Meerpolder. Dit keer was de hoofdmoot de musical The
Pirate Queen.

-

Met de organisator van de SnowWorld FunRun (zondag 8 juli 2018) kwamen
wij helaas pas in gesprek nadat het evenement had plaatsgehad. Dit was het
gevolg van de afhoudende houding van de gemeentelijke vergunningverleners
- zie daarover elders in dit jaarbericht. Hierdoor kregen enige honderden
hardlopers zonder enige ruggespraak en op het laatste nippertje vergunning
om ongehinderd door Natuurbestemde delen van het Buytenpark te rennen,
dit ook nog in het broedseizoen. Om dit aan de kaak te stellen zijn we- al
wisten we dat het in feite niets meer uithaalde – formeel in bezwaar gegaan bij
het college van B&W. Zie de paragraaf over nutteloze procedures verderop.
We hebben gelukkig vervolgens een goed contact kunnen leggen met de
organisator van het evenement, die ons verzekerde dat in de toekomst met
hem best te praten is over een ander parcours en een andere datum,
ofschoon hij voor dat laatste afhankelijk is van werkzaamheden van
SnowWorld.

-

De organisatoren van de Herwerden-Kiwanis sponsorride op zondag 14
oktober 2018 - start en finishplaats Ayers Rock – stelden voor om dit jaar
dezelfde niet-bezwaarlijke parcoursen te gebruiken als in 2017: fietsritten van
24 en 48 km. Geen probleem dus.

-

Tot directe samenspraak buiten de gemeente om zijn we ook gekomen over
het zogeheten ‘opvangkamp’ zondag 26 tot en met vrijdag 31 augustus 2018
op het terrein van de Scoutinggroep Impeesa Zoetermeer aan de Achterweg
21 - dus de uiterste westrand van het Buytenpark. Het ging om een besloten
en vooral feestelijk en sportief kamp voor de jonge leden (18-22 jaar) van de
beroemde Delftse studenten-roeivereniging Laga. Aan de geluidhinder waren
grenzen gesteld. Zo moesten de ramen en deuren dicht aan de kant van
woningen in Zoetermeer. Impeesa werkt al vele jaren met Laga samen en
biedt die club ook af en toe ruimte.

Boycot door gemeentelijke afdeling VVH
Maar zoals gezegd was er helaas ook een belangrijke uitzondering wat de
samenspraak betreft: de gemeentelijke afdeling Veiligheid, Vergunningen en
Handhaving (VVH). In 2018 is namelijk nog eens duidelijk gebleken dat in elk geval
een deel van de afdeling VVH feitelijk een boycot heeft ingesteld tegen de SKB en
het Overlegplatform Buytenpark. Wat zeer hinderlijk is want het college van
burgemeester en wethouders (B&W) heeft deze afdeling een vrijbrief gegeven - een
mandaat heet dat in ambtelijke kringen - voor het verstrekken van vergunningen voor
activiteiten en werkzaamheden in het Buytenpark.
In 2018 heeft VVH alle verzoeken afgewimpeld om over dit soort zaken op zijn minst
in elk geval steeds vooraf de vertegenwoordigers van het Buytenpark te hóren. Een
ambtelijke houding die in schril contrast staat met de wens van de Zoetermeerse
volksvertegenwoordiging om juist zoveel mogelijk samenspraak met de bevolking te
organiseren.
Op mails en brieven - mede gericht aan het college van B en W - kregen we hierover
alleen afwijzende antwoorden. Vaak door diezelfde VVH-ambtenaren - meestal een
interimmanager - namens het college, ondertekend. Letterlijk schreven zij:
“Belanghebbenden worden niet op voorhand uitgenodigd voor overleg. Hiervoor is in
de wet geen verplichting opgenomen. (…) Het staat u vrij om bezwaar te maken en
naar de rechter te gaan, indien u het niet eens bent met een verleende vergunning”.
We hebben laten weten dit een betreurenswaardige en incorrecte manier van doen
te vinden. Vooral omdat het soms gaat om evenementen die formeel niet zijn
toegestaan volgens het geldende bestemmingsplan.
Procedures zinloos
Bovendien zijn in de praktijk bezwaarprocedures vaak zinloos gebleken. Zo hebben
we het in 2018 tweemaal meegemaakt dat een hoorzitting van de Commissie
Bezwaarschriften Zoetermeer over ons bezwaarschrift niet eerder kon worden
gehouden dan geruime tijd na het evenement zelf. Dat was zowel het geval bij de
SnowWorld FunRun op 8 juli 2018 – zie hierover ook de vorige pagina van dit
Jaarbericht - als bij het jaarfeest van de Motorclub Zoetermeer van 27 september tot
1 oktober 2018 op het evenemententerrein van het Buytenpark.
Voor de SnowWorld FunRun was de vergunning verleend in twee stappen, namelijk
op 26 juni en 5 juli 2018, en deels pas gepubliceerd na 8 juli dus ná het evenement.
Ons primaire bezwaarschrift daartegen is ingediend op 3 juli 2018, de hoorzitting van
de commissie bezwaarschriften is gehouden op 10 oktober 2018. Het collegebesluit
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met de uitspraak dat de bezwaren ‘ongegrond’ zijn - de juridische term voor ‘niet of
onvoldoende bewezen’- kwam op 26 oktober 2018. Dit besluit is namens het college
van B&W ondertekend door een kennelijk in dezen gezaghebbende gemeentelijk
directeur. Die afwijzing van ons bezwaar kwam dus bijna vier maanden na het
bezwaarlijke evenement zelf en was er vooral op gebaseerd dat het college gebruik
heeft gemaakt van zijn recht vergunning te verlenen “voor het tijdelijk handelen in
strijd met de ruimtelijke regels ruimtelijke ordening”. Die ruimtelijke regels staan in het
Bestemmingsplan Buytenpark.
Ontheffing van de regels
De praktijk is dus: er zijn formeel vastgelegde ruimtelijke regels waaraan iedereen
zich moet houden, maar het college van B&W - en door het mandaat in de praktijk
een groepje ambtenaren - kan daarvan desgewenst ontheffing verlenen.
Zo is het ook gegaan met het feest van de Motorclub Zoetermeer, door ons onder
meer bestreden omdat dit het derde evenement was binnen een jaar op het
evenemententerrein van het Buytenpark, waar het bestemmingsplan maximaal één
evenement toestaat. Bovendien hebben we erop gewezen dat het hier niet gaat om
een ‘publiek evenement’, zoals de regels voorschrijven, maar feitelijk om een
privéfeest, met bovendien ernstige geluidsoverlast voor omwonenden.

Ook hier gaf het college van B&W - door het mandaat dat zelfde groepje ambtenaren
- in twee stappen vergunning namelijk op 17 juli en 13 augustus 2018, daarbij mede
ontheffing verlenend op de evenementenregel in het bestemmingsplan.
Het gemeentebestuur kreeg van ons na enkele protestbrieven een formeel
bezwaarschrift op 19 september 2018. De hoorzitting van de Commissie
Bezwaarschriften daarover werd geagendeerd op 31 oktober 2018. Die commissie
concludeerde vervolgens onder meer: “De bezwaren met betrekking tot het aantal
evenementen treffen geen doel, daar de ontheffing juist is verleend om te handelen
in strijd met de regels van het bestemmingsplan”.
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Voor een goed verstaander… dus ook hier weer dezelfde praktijk. Er zijn formeel
vastgelegde ruimtelijke regels waaraan iedereen zich moet houden, maar het college
van B&W - en door het mandaat in de praktijk een groepje ambtenaren - kan daarvan
desgewenst ontheffing verlenen.
Het definitieve afwijzende besluit van het college kwam op 6 december 2018, dus
ruim twee maanden na het evenement. En ook dit besluit is namens het college
ondertekend door de kennelijk in dezen gezaghebbende gemeentelijk directeur.
VVH-carrousel
De Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark heeft in de loop van het jaar 2018 diverse
pogingen ondernomen om deze VVH- carrousel en de daaraan mede ten grondslag
liggende VVH-boycot uit de wereld te helpen. Zo heeft het stichtingsbestuur bij
herhaling de gemeente - zowel het college, soms in afschrift aan de gemeenteraad,
als direct aan de afdeling VVH - in brieven en mails gevraagd om in elk geval te gaan
voorzien in enige vorm van samenspraak. Steeds vergeefs.
Op 26 september 2018 kregen we van de kennelijk in dezen gezaghebbende
directeur van de gemeente Zoetermeer, namens het college van B&W, zelfs de
mededeling dat van “gesuggereerde blokkade door medewerkers van de afdeling
VVH geen sprake is en ook nimmer sprake is geweest”. Ondanks die ontkenning was
echter de conclusie van die brief weer veelzeggend: “Wij zullen niet meewerken aan
een permanente inspraak in het besluitvormingsproces. Hiertoe ontbreekt immers
een wettelijke basis of beleidsbasis”.
Wethouder ingeschakeld
In die brief klopte trouwens vele feitelijke mededelingen aantoonbaar niet. Het meest
schrijnend was de mededeling dat de SKB de uitnodiging voor een gesprek zou
hebben ‘geweigerd’. Dit terwijl het omgekeerde het geval is. Mede een reden voor
ons om met spoed om een onderhoud te vragen met die gemeentelijk directeur. Ook
vergeefs. In een mail op 10 oktober 2018 weigerde deze topfunctionaris zo’n gesprek
en verwees voor meer info naar de afdeling VVH.
Om uit deze impasse te komen heeft het bestuur van de Stichting Kwaliteitsteam
Buytenpark tussendoor wethouder Jakobien Groeneveld (met in haar portefeuille
onder meer Groen & Buytenwegh) ingeschakeld. Met haar hadden we een eerste
gesprek over onder meer deze aangelegenheden op 14 september 2018. Met een
naar we denken goed resultaat. Onze overtuiging is althans dat de wethouder zich
zal gaan inspannen, de situatie verbeterd te krijgen.
En zowaar: aan het eind van dit verslagjaar gloorde voor het eerst een doorbraak wat
dit aangaat. Een teammanager van VVH schreef aan ons namelijk dat het de
bedoeling is te werken aan een nieuw B&W-besluit. Vooral hoopvol was de
mededeling: “Omdat er sprake is van ruis in de communicatie met de gemeente,
verzoeken wij u om datgene wat u qua inspraak nastreeft in uw eigen bewoordingen
op maximaal een halve A4 aan ons aan te leveren”.
Op 13 november 2018 hebben we aan dit verzoek voldaan door inlevering van een
zogeheten samenspraakvoorstel. In de korte aanbiedingsmail daarbij staat: “Voor
een goed begrip zij nog eens beklemtoond: het gaat ons uiteraard uitsluitend om
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inspraak, de term voor het betrekken van burgers in het algemeen of
belanghebbenden in het bijzonder bij het voorbereiden, vormen of uitvoeren van
beleid van de overheid. U mag het ook ruggespraak noemen. Of zoals wij het in
navolging van diverse ambtenaren duiden: samenspraak. Vanzelfsprekend erkennen
we de beslissingsbevoegdheid van het gemeentebestuur”.
Bij het afsluiten van dit verslagjaar was overigens van het verwachte nieuwe
samenspraakbesluit nog geen sprake.
Positief advies Commissie Bezwaarschriften
Intussen heeft de SKB wel in tweevoud de beschikking gekregen over een positief
advies wat dit betreft van de Commissie Bezwaarschriften Zoetermeer aan het
college van B en W. Dit gebeurde voor het eerst in de afhandeling van ons
bezwaarschrift tegen de vergunning voor het organiseren van het evenement
SnowWorld Fun Run op 8 juli 2018. In haar beoordeling oppert de Commissie
Bezwaarschriften namelijk aan het college, “voortaan reeds in de fase van de
behandeling van de aanvraag van een vergunning of voorafgaande daaraan in
overleg te treden”.
Een boodschap die de Commissie Bezwaarschriften Zoetermeer nadrukkelijk heeft
herhaald in haar advies de datum 3 december 2018 inzake ons bezwaar tegen het
Sweet Lake City Motortreffen. Daarin staat letterlijk: “De commissie geeft het college
en de burgemeester in overweging in volgende gevallen reeds in de fase van de
behandeling van de aanvraag of voorafgaande daaraan in overleg met
bezwaarmaker te treden. Tijdens eerdere hoorzittingen is gebleken dat zulk overleg
wel degelijk van nut kan zijn, en tevens dat er vanuit het college en de burgemeester
in ieder geval de bereidheid is een overleg tussen bezwaarmaker en de organisator
van het evenement te faciliteren”.
Nochtans: het college heeft op dit advies niet gereageerd. Als ook in 2019 de situatie
niet ten goede keert, zal de Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark zich in 2019 dan ook
beraden op een gang naar de Nationale Ombudsman. Wat we trouwens ook aan
wethouder Jakobien Groeneveld al hebben laten weten. Want het kan toch niet zo
zijn dat de inmiddels Kafkaiaanse situatie blijft bestaan van een groepje ambtenaren
dat in de praktijk niet alleen zelfstandig, dankzij het gegeven mandaat, een belangrijk
deel van het beleid rond het Buytenpark mag bepalen, maar ook de uitvoering
daarvan en bovendien zelf de bezwaren en opmerkingen daarop mag afhandelen.
Dit alles zonder enige vorm van samenspraak met belanghebbenden.

Aldus per e-mails vastgesteld door
het voltallige bestuur van de Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark,
naar een concept van Raymond Timmermans (secretaris),
de datum: 30 juni 2019
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GEEN UITBREIDING SNOWWORLD
Anders dan gevreesd, toen vlak voor de jaarwisseling 2017/18 de toenmalige
SnowWorld- directeur Koos Hendriks in en op diverse media aankondigde dat
SnowWorld fors ging uitbreiden, is daar in 2018 uiteindelijk niets van gekomen. Niet
het voorzegde hotel met 100 kamers, niet het
openlucht surfbad (300 × 50 meter) en niet het
openlucht zwembad met wedstrijdbanen (dus
met een lengte van 50 meter).
De SKB heeft overigens dit plan – eerste
werktitel Surfcity, later Waterpark - bij alle
verantwoordelijke gemeentebestuurders,
ambtenaren en ook de directie van SnowWorld
zelf, direct van de nodige kanttekeningen
voorzien. Want dit plan is geheel in strijd met
de geldende formele planologische regels. Elk element ervan, niet één uitgezonderd.
Zo verbiedt het Bestemmingsplan Buytenpark - vastgesteld op 3 december 2012,
onherroepelijk geworden door een uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State op 16 april 2014:
o elke vorm van logies in het hele Buytenpark, en dus ook van een hotel,
o ‘intensieve recreatie’ zoals SnowWorld voorstelt in het Natuurbestemde deel
van het Buytenpark dus ten zuiden, oosten en ten noorden van het huidige
skicomplex en
o zowel openlucht als overdekte baden en overigens bovendien alle
bouwwerken in het sportdeel van het Buytenpark.
Bovendien spoort het plan niet met het in 2010 door de gemeenteraad vastgestelde
beleidsstuk Visie Buytenpark. Daarin staat namelijk geen woord over de mogelijkheid
om SnowWorld groter te maken dan het nu is.
Kortom: eigenlijk kon het plan sowieso niet verder komen, tenzij de gemeente geheel
nieuw beleid zou vaststellen en in elk geval een nieuw bestemmingsplan. Wat
sowieso erg lang zou gaan duren.
Met SnowWorld in gesprek
Overigens is onze stichting al in het begin van het jaar door de financieel directeur
van SnowWorld Wim Moerman en SnowWorld-vertegenwoordiger in het
Overlegplatform Buytenpark Stefan de Graaff uitgenodigd voor een eerste gesprek
over het plan. En dat is er op 1 februari 2018 dan ook geweest. Waarbij meteen
bleek dat het waarschijnlijk allemaal zo’n vaart niet zal lopen. “We zijn met de
gemeente in overleg over verdere uitwerking. Op dit moment lijkt het nog te vroeg om
bij elkaar te zitten”.
Van de coördinerend ambtenaar bij de gemeente hebben we van dit laatste kort
daarna een bevestiging gekregen: “De gemeente heeft kennis genomen van het
initiatief van SnowWorld, maar op dit moment is nog geen sprake van onderzoek
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naar de haalbaarheid ervan”. Met de toevoeging dat zodra dat wel het geval is, de
SKB daarvan bericht zou krijgen.
In het gesprek op 1 februari 2018 hebben Wim Moerman en Stefan de Graaff ook
nog meegedeeld dat intussen wordt gedacht aan toevoeging aan de aanleg van een
kinderskibaan op eigen terrein van SnowWorld. Ook die is er trouwens in 2018 niet
gekomen.
Procedure tegen Skybar afgerond
In het begin van het jaar is een oude
procedure tussen ons en het
Zoetermeerse gemeentebestuur over
SnowWorld afgerond: de Skybar mag
blijven en tegen het illegale licht aan de
achterzijde hoeft niets gedaan.
De SKB is hiertegen in actie gekomen
omdat de Skybar - vooral door de toegang vanuit de natuur van het Buytenpark en
andersom - een bedreiging kan vormen voor de gewenste stilte en rust in het park
achter en rondom SnowWorld. Volgens ons is de Skybar met bijbehorende
voorzieningen daarmee in strijd met de letter en geest van het geldende
bestemmingsplan en de afgegeven bouwvergunning voor verlenging van de derde
skibaan, de discussies hierover binnen het gemeentebestuur en de behandeling
ervan door de Raad van State.
Mede door de weigerachtige houding van de gemeentelijke afdeling VVH - zoals
eerder in dit jaarbericht gemeld - restte ons wat dit onderwerp betreft uiteindelijk niets
anders dan een gang naar de rechtbank. Zonder succes: op 12 april 2018 sprak de
rechtbank uit dat het betoog van de SKB ‘ongegrond’ is, als gezegd, de juridische
term voor ‘niet of onvoldoende bewezen’.
Over de Skybar zelf sprak de rechtbank uit dat die op zich niet illegaal is omdat
uiteindelijk hiervoor geen aparte vergunning noodzakelijk is gebleken. Dit mede niet
omdat met de Skybar het horeca-oppervlak van SnowWorld nog net een vierkante
meter onder de maximaal in het bestemmingsplan Buytenpark toegelaten 2800 m²
blijft. SnowWorld zit volgens de gemeente daarbinnen doordat de terrassen niet
hoeven te worden meegeteld.
Wat onze licht-klacht betreft gaat het om de afzonderlijke eis van de gemeente zelf
dat het licht op de trap achter SnowWorld “uitsluitend mag worden aangestuurd ter
activering van de ontruimingsinstallatie”. De SKB heeft diverse malen de
gemeentelijke afdeling VVH met foto’s laten zien dat SnowWorld zich aan die
bepaling niet houdt en gevraagd om handhaving van deze regel. De rechtbank
steunde ons hierin echter niet: “De gemeente heeft onaangekondigde controles laten
uitvoeren door toezichthouders op 5 en 6 juli 2017. Ze hebben op die momenten
geen overtreding kunnen vaststellen. Naar het oordeel van de rechtbank is de
gemeente daarmee adequaat ingegaan op de klachten over de lichthinder”. Dat we
intussen nog steeds meldingen kregen en krijgen over het licht op de trap, telt dus
niet.
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EXTRA AANDACHT VOOR DE NATUUR
De gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart 2018 hadden een
verschuiving tot gevolg in het plaatselijke politieke bestuur en wel zodanig dat in de
toekomst iets meer aandacht mag worden verwacht voor de natuur in het algemeen
en het Buytenpark in het bijzonder. Doordat GroenLinks van 2 naar 5 zetels ging in
de gemeenteraad kon deze fractie samen met het CDA (4 zetels) aanschuiven bij de
VVD (7 zetels), de Lijst Hilbrand Nawijn (5) en D66 (5) in het college van B&W, dit
ten koste van de PvdA (2 zetels). De vijf collegepartijen zijn samen goed voor een
ruime meerderheid van tweederde van alle raadszetels, namelijk 26 van de 39.
Samen smeedden ze het coalitieakkoord Zoetermeer 2018 – 2022 met extra
aandacht voor natuur, groen, biodiversiteit en wijkgerichtheid. Een akkoord met de
veelbelovende titel: Groene, veilige stad met ambitie; thuis in de wijk. Op basis
daarvan kwam er een college van B&W waarin de wethouder Groen dat etiket ook
nog eens in haar naam heeft en in haar politieke groepering:
Jakobien Groeneveld (GroenLinks). Voor het Buytenpark is
bovendien van belang dat zij is aangewezen als
wijkwethouder voor Buytenwegh.
We hebben de onderhandelaars voor dit akkoord laten weten
blij te zijn met enkele ons rakende punten. We hebben
geschreven dat het ons verheugd in het akkoord te mogen
lezen: “We zien het groen als een kwaliteit van Zoetermeer.
De stadsnatuur en onze natuurgebieden zijn kwetsbaar en de
voordelen van groen zijn eindeloos. We willen daarom graag
investeren in groen en stadsnatuur (…) We willen het groen
niet alleen behouden, maar ook uitbreiden en de kwaliteit
verhogen. We zetten in op een hoger onderhoudsniveau van het groen en de
openbare ruimte in de stad (….) Wij willen investeren in de kwaliteit en de
gebruikswaarde van de openbare ruimte zoals parken”. . In dit kader heeft het
akkoord het ook over aandacht voor biodiversiteit en geeft het de wijkwethouders en
de wijkregisseurs een rol als het gaat om groenonderhoud.
We hebben in 2018 enkele ontmoetingen gehad met wethouder Groeneveld. Zo gaf
zij acte de présence op de jaarvergadering van het Overlegplatform Buytenpark, 18
december 2018.
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OP WEG NAAR BUYTENHOUT
Intussen zijn we als Buytenparkers hard op weg onderdeel te worden van een veel
grotere groenketen namelijk het Buytenhout. Het is de bedoeling dat het Buytenhout
het hele gebied gaat omvatten tussen de Delftse Hout en het Buytenpark/de
Meerpolder.en daarmee een van de grootste natuur/recreatiegebieden wordt in onze
provincie.
In eerste instantie op persoonlijke titel is de voorzitter van het Kwaliteitsteam
Buytenpark betrokken geraakt bij de samenspraak hierover. De toekomstige
planmatige ontwikkeling van het gebied wordt namelijk besproken binnen de
zogenoemde Buytenhouttafel. Het gaat daarbij om een samenwerking tussen
ondernemers, gebruikers, gebiedsbeheerders en de provincie Zuid-Holland. Eind
2018 werd duidelijk dat ook de gemeente Zoetermeer zich zal aansluiten.
Daarbij zal de ruimtelijke ontwikkeling van Buytenhout-Oost worden gestart naar het
model zoals dat intussen al voor het Westelijke deel is gebeurd. Het gaat bij Oost om
het gebied De Balij, het Westerpark, de Nieuwe Driemanspolder en het Buytenpark.
Hoewel interessant, is alleen al het feit dat het Buytenhout valt onder de gemeenten
Delft, Pijnacker-Nootdorp, Zoetermeer en dat daarnaast Staatsbosbeheer, het
Hoogheemraadschap van Rijnland, de provincie Zuid-Holland en ook de gemeente
Leidschendam-Voorburg en Den Haag betrokken zijn als gebiedsbeheerders of
deelnemers, een punt van zorg. Uiteindelijk kan een eensluidend ruimtelijk beleid en
de uitvoering daarvan eigenlijk alleen plaatsvinden als er een overkoepelende
structuur komt. In hoeverre het Kwaliteitsteam Buytenpark of wellicht het
Overlegplatform Buytenpark betrokken wordt, was eind 2018 nog onduidelijk.
Nieuwe Driemanspolder
Onderdeel van Buytenhout-Oost is als gezegd de Nieuwe Driemanspolder. Deze
waterberging annex recreatiegebied wordt aangelegd ten westen van het
Buytenpark. De landschappelijke impact daarvan is enorm en heeft ook invloed op
het Buytenpark. Door de sterke verbreding van de limietsloot tot 25 meter, wordt het
Buytenpark namelijk niet alleen fysiek maar ook gevoelsmatig verder ingesloten.
Op zich is de polder wel een winstpunt, want er is straks een gebied waardoor de
Zoetermeerders droge voeten houden in extreme weersomstandigheden - komen
eens in de 5-10 jaar voor. Bovendien wordt verdere stedenbouw door Den Haag
daarmee nu onmogelijk. Dus wordt ook een eventuele toekomstige annexering van
Zoetermeer door onze buurstad een stuk lastiger.
De werkzaamheden zijn nog in volle gang en de opening van het eerste gedeelte
staat gepland voor eind 2019. Het Kwaliteitsteam Buytenpark is behoudens een
eenmalige bijeenkomst over de inrichtingselementen niet betrokken geweest bij de
ontwikkeling.
Leon van den Berg (voorzitter)
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JAAR VAN DE STELTKLUUT
Wat de vogels betreft in het Buytenpark is 2018 het jaar van een broedgeval van de
steltkluut.

Foto: Adri de Groot,
zie voor meer: www.vogeldagboek.nl

Deze hoogpotige steltloper uit Zuid-Europa heeft het in Nederland steeds meer naar
de zin. In 2018 waren ze met ongeveer 45 paar vertegenwoordigd, verspreid over
ons hele land. En was er dus zelfs een broedgeval op het Gruttolandje in het
Buytenpark. Meteen een opsteker voor dit ‘plasdras-gebied’ van 2,5 ha groot aan de
westkant.
Ook dit verslagjaar bleken trouwens steeds meer vogelsoorten het Buytenpark te
vinden op de trek en als broedvogel. Daaronder beflijsters op weg naar Noorwegen.
Tijdens de voorjaarstrek was op het Gruttolandje ook de groenpootruiter te zien, de
zwarte Ruiter en het kemphaantje.
Ransuilen zijn wel jagend gesignaleerd. Zij hebben in de wintermaanden een
roestplaats in het naburige Buytenwegh. Broedgevallen bleven ook in 2018 helaas uit
in het Buytenpark.

Winfried van Meerendonk (bestuurslid Kwaliteitsteam
en lid Vogelwerkgroep Zoetermeer)

12

WAT WE VERDER ZOAL HEBBEN GEDAAN
In 2018 hebben we in totaal 23 brieven verstuurd, de meeste aan het
gemeentebestuur. De meeste onderwerpen zijn terug te vinden in dit jaarverslag.
In onze logboeken van het afgelopen jaar staat verder nog onder meer:
o vragen aan SnowWorld over gebruik getint glas achterzijde Skybar;
o contact met Stedin over herstel stroomkabel in het Buytenpark richting
SnowWorld;
o contact met Planbureau voor de Leefomgeving over de (on) mogelijkheid het
natuurdeel van het Buytenpark ingedeeld te krijgen bij het Natuurnetwerk
Nederland (NNN);
o ruggespraak met gemeente over extra veld SV Oosterheem;
o bezien aanvraag omgevingsvergunning kampeerterrein De Drie Morgen in het
licht van nieuwe kampeerlocatie Nieuwe Driemanspolder (N3MP);
o herhaald overleg met wijkregisseur Peter Collignon;
o ruggespraak met gemeente over de onwenselijkheid dat burgers zelfstandig
dieren bijvoederen in het Buytenpark;
o
o zienswijze op
wijziging Groenkaart
in verband met
aanwijzen
Gruttolandje tot
Natuurkerngebied zienswijze is even
zoek geweest bij
gemeente maar in de
loop van het jaar
weer boven water
gekomen;
o uitleg aan de gemeenteraadscommissie Stad over de noodzaak de regels
voor Natuurkerngebieden beter te beschrijven;
o klacht over hinder van wedstrijddag BMX Zoetermeer, zondag 21 oktober
2018;
o gesprekken met initiatiefnemers project Fietsklim in Buytenpark;
o mail aan fractievoorzitters Zoetermeer over onze wensen ten aanzien van
gemeentebegroting 2019;
o deelname aan de Zoetermeerse Vrijwilligersdag op 6 november 2018;
o zienswijze op vernieuwd ruimtelijk beleid provincie Zuid-Holland;
o rappel van vragen aan college over uitblijven bouwvergunning voor allang
gerealiseerde opslagruimte SnowWorld;
o bijwerken website http://www.kwaliteitsteambuytenpark.nl/ .
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FINANCIEEL VERSLAG 2018
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OVER DE STICHTING
Het Kwaliteitsteam Buytenpark is als groep actief sinds eind 2009/begin 2010, als
stichting sinds 5 januari 2012. Opgericht door individuele bewoners en bestuurders
van natuur- en milieuorganisaties die voor die tijd min of meer los bezig waren om
zich vooral in te zetten voor het behoud van de waarden van het Buytenpark. Het
team verenigt vele gebruikers van het Zoetermeerse Buytenpark, verdeeld over vier
bloedgroepen: de omwonenden, de Vogelwerkgroep Zoetermeer (VWZ), de
Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor 's-Gravenhage en omstreken
(AVN) plus het IVN Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, afdeling
Zoetermeer e.o.
Het Kwaliteitsteam Buytenpark richt zich vooral op - zoals in de statuten van de
stichting vastgelegd - het behouden en bevorderen van de ruimtelijke,
landschappelijke en ecologische kwaliteiten van het Buytenpark en de directe
omgeving daarvan.
Het dagelijks bestuur bestond in 2018 uit drie van de vijf oprichters van het
Kwaliteitsteam Buytenpark:
o Leon van den Berg, voorzitter, tevens portefeuillehouder van de Algemene
Vereniging voor Natuurbescherming voor 's-Gravenhage en omstreken (AVN);
o Raymond Timmermans, secretaris, bewoner Buytenwegh;
o Tanja van der Woud-Wolterbeek, penningmeester, bewoner Buytenwegh,
tevens portefeuillehouder IVN Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid,
afdeling Zoetermeer e.o..
De overige bestuursleden waren:
o Winfried van Meerendonk, Vogelwerkgroep Zoetermeer (VWZ);
o Hanneke Hoogvliet, Vogelwerkgroep Zoetermeer (VWZ) en mede-oprichter
van het Kwaliteitsteam Buytenpark;
o Henk Tielemans, bewoner Voorweg;
o Henk Luiten, bewoner Meerpolder;
o Hugo van der Stoep, bewoner Buytenwegh.
Het bestuur heeft in 2018 tweemaal plenair vergaderd en wel op 8 mei en op 13
december, plus eenmaal uitsluitend als dagelijks bestuur, namelijk op 13 november.
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