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Veel voorstellen voor een beter Buytenpark

Er is al veel te genieten in het Buytenpark maar het kan nog beter. Daartoe heeft de
Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark ook in 2017 weer tal van voorstellen gedaan. .
In de herfst van 2017 hebben we er daarvan zeven ingebracht op een speciale
Motie-en Ideeënmarkt van de gemeenteraad van Zoetermeer. De drie belangrijkste:
-
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Beweegperken in het Buytenpark, om te beginnen als proef in het sportdeel
van het Buytenpark, dit ter bevordering van het bewegen door zowel kinderen
als volwassenen. Dit was een uitwerking van een idee dat ons is aangereikt op
de inloopochtend van het team op zaterdag 12 december 2015. Het gaat hier
allereerst om het voormalige schapenweitje, ten noorden van de velden van
de voetbalvereniging Oosterheem, dat nu voor de helft de bestemming
evenemententerrein heeft. Maar ook is er een half voetbalveld vrij door de
vervanging van de Sportclub Real door de Hondenschool Zoetermeer.

Het gemeentebestuur heeft dit idee vooralsnog niet overgenomen. Daarbij
speelt mogelijk een rol dat voor dezelfde openbare ruimte ongeveer
tegelijkertijd door SnowWorld het idee is gelanceerd hier het project Surfcity te
realiseren (zie elders in dit jaarbericht) en er besprekingen gaande zijn tussen
de voetbalvereniging SV Oosterheem en de gemeente over uitbreiding met
één veld.
-

Padpictogrammen ter verbetering van de geleiding van voetgangers en
fietsers in het Buytenpark. Dit allereerst om zonder extra bebording, maar met
simpele pictogrammen op het wegdek, de verkeersgeleiding te verbeteren
binnen het wijkdeel van het Buytenpark… waar nu eigenlijk niemand weet,
welke paden vooral bedoeld zijn voor fietsers en welke uitsluitend voor
voetgangers.

Zo komt het met een voetgangersbord geduid voetpad aan de César
Franckrode in de wijk Buytenwegh uit op een meervoudige kruising van
fietspaden midden in het wijkdeel van het Buytenpark. En dus gebruiken
fietsers – en zelfs soms gemotoriseerden – dat voetpad ook, met alle gevaren
van dien. Dat moet beter kunnen. Het Kwaliteitsteam stelt daarom voor, een
experiment te doen met op het asfalt of de tegels aan te brengen
pictogrammen,
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.
vergelijkbaar met de nachtnet-indicatie voor fietsers en met nu al op een
enkele plaats in de stad aangebrachte fietspad- en voetpadtekens. In de
gemeenteraad nam de fractie van het CDA dit idee over in het najaarsdebat,
maar kreeg helaas geen meerderheid:16 tegen 22 stemmen.
-

Te onderzoeken of en hoe het SnowWorld-complex in het Buytenpark uit het
hinderlijke zicht te halen is door het kunstzinnig of natuurlijk in te passen.
Al is met de recente uitbreiding van SnowWorld in het Buytenpark stellig een
voor skiliefhebbers interessante voorziening gerealiseerd, natuurliefhebbers
ergeren zich in toenemende mate aan de zichtbepalende verstoring van het
parkbeeld: een dominante, grijze transportbuis op palen, direct aan de rand
van een tamelijk uniek natuurgebied en recht tegenover de middeleeuwse
Meerpolder.

Een enkel gemeenteraadslid voorzag dat al tijdens de besluitfase over de
uitbreiding van SnowWorld namelijk ir. Peter Vergers (D66). Hij presenteerde
in kleine kring indertijd het op zijn verzoek door Bartels Ingenieursbureau in
Apeldoorn ontwikkelde plan ‘Sfeerbeleving skihal Zoetermeer’. Ook het
Kwaliteitsteam Buytenpark mocht daarover meedenken. Maar daar is het bij
gebleven. Kernpunten in dit plan zijn: de skihal onderdeel maken van het
landschap, onder meer door eromheen hoge bomen te laten groeien tot
ongeveer 40 meter. Wat ons betreft kan trouwens ook een kunstzinnige
3

oplossing bestudeerd worden. Helaas: het gemeentebestuur heeft ook dit idee
niet overgenomen.
In het verleden is meermalen door de gemeenteraad uitgesproken dat de
derde baan van SnowWorld deels aan het zicht zou moeten worden
onttrokken door groen. Dit is in de praktijk evenwel nooit gerealiseerd. Het
Kwaliteitsteam Buytenpark meent dat het gemeentebestuur zichzelf en de
Zoetermeerders daarmee een slechte dienst bewijst. Dat intussen de
initiatiefnemer van het skicomplex, Koos Hendriks, op diverse plaatsen
opmerkt dat we dan maar met zijn allen ergens anders heen moeten kijken,
kan niet de oplossing zijn.
Bij die zeven aan de gemeenteraad gegeven voorzetten waren ook:
- Het voorstel om aan de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van
Zoetermeer een regel toe te voegen die erin voorziet dat een vergunning voor
bepaalde activiteiten kan worden geweigerd indien sprake is van een activiteit
die niet te rechtvaardigen is door, of in strijd is met het bestemmingsplan voor
het betreffende gebied. We willen zo’n regel om daarmee hinderlijke
evenementen te kunnen tegenhouden. Daarvoor hebben we extra aandacht
gevraagd in vergaderingen van de raadsleden zelf en wel op 13 november en
18 december 2017. Maar we kregen voor dit idee uiteindelijk alleen de steun
van het D66-gemeenteraadslid Robert Schaafsma.
-

De mogelijkheid te onderzoeken om de oorspronkelijke zogeheten
mountainbikeheuvel in het Buytenpark als dubbele bestemming die van
‘openluchttheater’ te geven, een soort ‘natuurtheater’,

waarin vooral in de zomer meerdere voorstellingen zouden kunnen worden
verzorgd. Voor dit idee hebben we de steun van de Zoetermeerse
theaterproducent en evenementenorganisator Sebastiaan Smits (Storytellers),
die nu telkenjare is aangewezen op het evenemententerrein in het sportdeel
van het Buytenpark, op tamelijk korte afstand van woningen. Het idee is
trouwens ook van Sebastiaan Smits afkomstig, zelf een Buytenwegh-bewoner.
Hij kwam daarvoor in het voorjaarsdebat van de gemeenteraad in 2013 twee
stemmen tekort. Daarna is het opgepakt door het Kwaliteitsteam Buytenpark
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en verwoord in een gezamenlijke brief aan het college van B&W. Maar verder
dan een gesprek met een wethouder en een ambtenaar kwam het indertijd
niet. Ook nu is het weer door het gemeentebestuur afgewezen, al probeerde
de fractie van het CDA steun te krijgen voor een motie over dit onderwerp. Die
kreeg evenwel onvoldoende stemmen: 15 tegen 23.
-

Het motto Zoetermeer Leisurestad te verlaten en te vervangen door
Zoetermeer Leefstad, met als ondertitel Wonen En Werken In Het Groene
Hart en daar telkenjare een nieuw updategetal aan te verbinden, dus komend
jaar Zoetermeer Leefstad 2.19, daarna Zoetermeer Leefstad 2.20 enzovoort.
Doel: Te bereiken dat Zoetermeer in de toekomst een leus naar buiten
gebruikt die gewoon goed Nederlands is en om te beginnen de
Zoetermeerders zelf aanspreekt, een ruimer levensaspect belicht dan alleen
vrijetijdsbesteding, veel groener is en moderner. Het gemeentebestuur heeft
ook dit idee niet overgenomen.

-

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 in het nieuw te vormen college te
voorzien in een aparte portefeuillehouder Samenspraak, bij voorkeur een
deeltijd-wethouder met alleen deze portefeuille, en hiertoe zo mogelijk iemand
te benoemen die geen binding heeft met enige politieke partij. Dit omdat we
constateren dat veel van de gemeentelijke voornemens op het gebied van
burgerparticipatie zijn verzand. Dit zeker waar het gaat om het Buytenpark. De
gemeenteraad heeft ook deze conclusies niet overgenomen. En intussen is er
in de lente van 2018 een nieuw college van B&W gevormd zonder de
portefeuille samenspraak. Wel zijn in het nieuwe collegeprogramma grote
openingen gemaakt om in overleg met burgers wijkgericht te gaan werken en
zijn er diverse wijkwethouder aangesteld van wie er een apart voor
Buytenwegh.

-

geregeld en overkoepelend overleg met alle bij het Buytenpark betrokkenen
groeperingen, organisaties en bedrijven. Zie aandachtspunt 1 verderop.

Aldus per e-mails vastgesteld door het bestuur van de
Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark,
de datum: 30 juni 2018.
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ACHT AANDACHTSPUNTEN
Het Kwaliteitsteam Buytenpark onderscheidde in dit jaar acht aparte
meeromvattende aandachtspunten, conform de op 19 december 2016 vastgestelde
actielijst. In de toen vastgestelde volgorde besteden we op de volgende pagina’s
aandacht aan die acht aandachtspunten.
1. Gereguleerd en regelmatig overleg met alle vaste gebruikers van het
Buytenpark, als het even kan in een werkgroep met gezag. Hoofddoel: zien
te bereiken dat alle gebruikers zoveel mogelijk met elkaar rekening houden en
in elk geval in de Natuurbestemde delen van het Buytenpark alsmede in de
naburige Meerpolder en aan het westelijk deel van de Voorweg stilte en rust
als hoogste goed proberen te bewaren. In de loop van 2017 hebben we dit
kunnen vormgeven in een veelomvattend Overlegplatform Buytenpark.

Naast de Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark
als
coördinator - mede optredend namens de Vogelwerkgroep Zoetermeer

en de natuurorganisaties IVN

en AVN

plus bewoners
in Buytenwegh West, Voorweg Noordwest en de
Meerpolder – behoren tot de deelnemers van dit platform (in alfabetische
volgorde):
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o

Ayers Rock

;

o

Conquesto (badminton)

o

Crematorium Meerbloemhof

o

Gemeentelijk beheer Begraafplaats en deel Buytenpark

o

Ruiters

;

;
;

;
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o

SnowWorld

;

o

Storytellers (buitentheater)

o

SV Oosterheem (voetbal)

o

Tennisvereniging Buytenwegh

o

Toervereniging Zoetermeer’77 (TVZ77)

o

Total Exercise

o

Tuinvereniging Noord-West;

o

Tuinvereniging Seghwaert

o

Wieler Promotie Groene Hart (de mountainbikers)

;

;

;

;

;

;

en.

o

de IJsvereniging Zoetermeer (YVZ)

.

De eerste bijeenkomst van dit Overlegplatform Buytenpark is gehouden op 23
november 2017. Bij die gelegenheid is als algemene doelstelling geformuleerd
dat we gaan proberen als grootgebruikers van het Buytenpark elkaar te
informeren over plannen, activiteiten en ideeën, inzichten gaan delen,
communiceren, zoveel mogelijk met elkaar rekening houden, waar mogelijk
afspraken maken. Dit mede met de gedachte dat waar we een gezamenlijk
belang hebben, we samen sterk kunnen zijn, bijvoorbeeld in overleg met de
gemeente.
We zijn overigens nog niet compleet. De Motorclub Zoetermeer en de
padvinders hebben op geen enkele uitnodiging gereageerd. De Stichting
Hondenschool Zoetermeer wilde aanvankelijk wel meedoen maar liet daarna
weten “het kwaliteitsteam niet als gesprekpartner te zien”. BMX Zoetermeer
heeft zonder nadere toelichting afgezegd. Wij doen nieuwe pogingen, ook in
de richting van mogelijke andere deelnemers.
2. Beïnvloeden gemeentelijk evenementenbeleid ten aanzien van het
Buytenpark. Doel: het aantal hinderlijke evenementen te beperken. Ongeveer
60 ha van het Buytenpark hebben de bestemming Natuur.

Toch blijkt geregeld dat de gemeente op dit Buytenparkdeel evenementen wil
toestaan, ook al zijn die dus in het bestemmingsplan Buytenpark niet voorzien.
De gemeente vindt dan dat die evenementen vanwege de korte duur en het
eenmalige karakter toch moeten kunnen. Gelukkig konden we over het
parcours voor de mountainbikewedstrijden in deze hoek met de organisatoren
voor het tweede achtereenvolgende jaar een compromis bereiken. Maar
geheel tegen onze zin is er op 8 juli 2017 een soort sneeuwsportdag
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gehouden rondom SnowWorld, midden in het broedseizoen nota bene. De
vergunning daarvoor is zo laat verleend - een dag tevoren – dat we daar niet
tijdig meer iets tegen konden doen. Ook overleg met de organisatoren zelf liep
op niets uit. Daarom hebben we na afloop tegen deze gang van zaken alsnog
formeel bezwaar gemaakt. Niet met veel tastbaar resultaat trouwens. Een
zelfde verrassing kregen we op 2 september 2017 toen zonder overleg vooraf
maar wel met toestemming van de gemeente Obstacle Runs zijn gehouden in
het Natuurdeel van het Buytenpark. Ook ongewenst vonden we het jaarlijkse
luidruchtige feestje van de Motorclub Zoetermeer (22 tot en met 24 september
2017) op het evenemententerrein van het Buytenpark. Ongewenst omdat er
daar maar één keer per jaar een evenement mag plaatshebben en dat was al
geweest - het zomertheater namelijk - dat er strikt genomen niet mag worden
gekampeerd en het terrein verboden is voor motorvoertuigen. Eveneens
ongewenst vonden we de vergunning voor de Runnersworld Nightrun op 17
december 2017, ook deels in Natuurbestemde delen van het Buytenpark.
Daar hoort het in de avonduren donker te zijn en zo niet dan is dat
problematisch voor de dieren in dit gebied. Zoals in de inleiding gezegd zijn
we op dit punt met de vertegenwoordigers van de gemeente nog niet veel
verder gekomen dan de voordeur van het gemeentehuis. Zie ook actiepunt 6.
3. Beperken hinder SnowWorld. Doel: om te beginnen tot stand brengen dat
alle gemaakte afspraken worden nagekomen ten aanzien van licht- en
geluidhinder. Zo hebben we de gemeente bij herhaling gevraagd op te treden
tegen het licht op de trap achter SnowWorld omdat dat de natuur zeer hindert.
Zonder enig resultaat. De gemeente ontkende gewoonweg dat het licht
geregeld brandt, zelfs toen we ze daarvan de foto’s lieten zien.

Bij dit alles willen we de kanttekening maken dat we feitelijk wat dit betreft
SnowWorld niets of weinig verwijten. SnowWorld is een onderneming die van
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alles probeert om het bedrijf te doen groeien en bloeien en daarvoor alle
wegen gebruikt die ter beschikking staan. Maar van het gemeentebestuur
verwachten we dat dit bewaakt, dat daarbij alle formeel vastgestelde regels in
acht worden genomen. En dat is vaak niet het geval. Zie wat dit betreft ook
actiepunt 6.
In 2017 hebben we ons bijzonder druk gemaakt om de naar ons oordeel
illegaal voorziene Skybar in de top van de verlengde derde baan van
SnowWorld. Door SnowWorld geafficheerd als gelegenheid voor
feesten&partijen op hoog niveau. Wat wij een directe bedreiging vinden voor
de achter SnowWorld liggende natuur. Na vergeefs het gemeentebestuur
hierover geschreven te hebben, met de vraag de regels te handhaven, zijn we
tegen de afwijzing daarvan formeel in bezwaar gegaan bij het college van
burgemeester en wethouders.
Hetgeen heeft geleid tot een zitting van de onafhankelijke commissie
bezwaarschriften van de gemeente Zoetermeer op 31 mei 2017. En die gaf
ons voor een belangrijk deel gelijk. Volgens wettelijke regels had die Skybar
niet mogen worden gebouwd zonder een apart afgegeven vergunning, zo
staat in het advies van de commissie aan het college van B&W, uitgebracht op
woensdag 21 juni 2017. Voor deze juridische adviseurs van het
gemeentebestuur hoefde het college overigens niet per sé terug te komen op
de weigering aan ons, om op dit punt de regels te handhaven – zoals, denken
wij, bij ieder ander zou zijn gebeurd. Maar dan moet de gemeente daar wel
een correcte uitleg bij geven. “Verbetering van de motivering“, noemde de
commissie dat.
Niettemin was niet mis te verstaan wat de bezwaarschriftencommissie vond
wat er nu moest gebeuren. Namelijk dat SnowWorld een aparte
bouwvergunning moest aanvragen voor de Skybar, waarna het college daarop
een formeel besluit moest nemen, waartegen wij dan formeel bezwaar zouden
kunnen maken. Tenslotte kreeg het college van de commissie de boodschap
dat het ons een ‘dwangsom’ moest betalen voor het lange wachten op een
reactie op ons verzoek tot handhaving van de regels. Een heel klein bedrag
overigens: € 40.
Maar illegaal of niet, het college maakte van zijn recht gebruik om toch het
oude besluit grotendeels te handhaven. Letterlijk schreef het college ons op
25 juli 2017: “Bij overtreding van een wettelijk voorschrift is het
bestuursorgaan gehouden daartegen handhavend op te treden. (…) Het
bestuursorgaan mag echter van bestuurlijke handhaving afzien, indien er
sprake is van concreet zicht op legalisering of indien bestuurlijke handhaving
onevenredig is in relatie tot het daarmee te dienen doel”.
Weliswaar geeft het college toe dat SnowWorld heeft gehandeld in strijd met
de wettelijke brandweerregeling voor dit soort voorzieningen, ook dat blijkt in
de praktijk geen probleem. Op 6 juli 2017, dus maanden na ons
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bezwaarschrift en de behandeling daarvan in een hoorzitting van de
bezwaarschriftencommissie, heeft de gemeente hierover simpelweg overleg
gevoerd met SnowWorld en geregeld dat de Veiligheidsregio Haaglanden
alsnog gaat kijken of alles klopt.
Dan krijg je als gewone burgers dus nooit gelijk. Want als het enigszins kan
ontvangt SnowWorld gewoon een vergunning achteraf. Mocht dat niet gaan,
dan mag het college zeggen dat handhaving van de regels wel erg zwaar zou
zijn voor wat het als een zeer belangrijke voorziening voor Zoetermeer
beschouwt, de Skybar van SnowWorld. Dat nu leek ons een zaak die we
desnoods dan maar bij de rechter moeten aanvechten. En dat beroepschrift
hebben we ingediend op 29 augustus 2017.
In deze procedure hebben wij onder meer aangevoerd dat SnowWorld,
volgens de eigen jaarverslagen, al sinds 2013 voorziet in 3500 m² horeca en
dat is 25% meer dan de 2800 m² die het geldende bestemmingsplan toestaat.
In het afwijzende handhavingsbesluit beroept het college zich er evenwel op,
dat SnowWorld daar inclusief de Skybar nog steeds een enkele vierkante
meter onder zit. Dat gelooft natuurlijk geen mens. Vandaar dat we gevraagd
hebben in gezamenlijkheid die vierkante meters maar eerst eens precies te
gaan opmeten. Dit nu weigert het gemeentebestuur.
In het afgelopen jaar luidde SnowWorld wat ons betreft ook nog twee keer
heel duidelijk de alarmbellen in de plaatselijke pers. Zo liet directeur Koos
Hendriks op vrijdag 2 juni 2017 in AD/Haagsche Courant weten van plan te
zijn een hotel te bouwen met 80-120 kamers. Daarmee opnieuw blijk gevend
zich niets aan te trekken van de door ons bevochten en uiteindelijk door de
gemeenteraad vastgestelde formele regels. Want in een vorig
bestemmingsplan was dan weliswaar nog toegestaan in het Buytenpark een
hotel te bouwen. Enkele jaren geleden is dit zelfs overgenomen in het
voorontwerp voor het Bestemmingsplan Buytenpark. Maar daartegen hebben
we ons indertijd verzet en juist op dat punt is het bestemmingsplan toen
gewijzigd door toe te voegen: Binnen de begripsbepaling van ‘horeca’ zal het
aanbieden van logies worden uitgesloten.
De tweede keer gebeurde klonk de alarmbel op 28 december 2017, weer door
Koos Hendriks in AD/Haagsche Courant. Nu niet alleen met het hotelplan
maar dit uitgebreid met een openlucht surfpool (300 × 50 meter) en zo
mogelijk een openlucht zwembad met wedstrijdbanen (dus met een lengte van
50 meter), beide te realiseren binnen het sportdeel van het Buytenpark.
Plannaam: Surfcity. We hebben toen meteen wat huiswerk gedaan en
genoteerd - en ook diverse gemeentebestuurders alvast laten weten – dat dit
plan geheel in strijd is met de nu geldende in bestemmingsplannen
vastgelegde planologische regels. Elk element ervan, niet één uitgezonderd.
We hebben er intussen goede hoop op dat met de instelling van het
Overlegplatform Buytenpark (zie actiepunt 1) dit soort verrassingen en
conflicten hierover - tot zelfs een beroep op de Raad van State en de rechter,
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al is daarbij feitelijk niet SnowWorld onze tegenstander maar het
gemeentebestuur – niet meer hoeven voor te komen. Verschillen van inzicht
zullen er blijven, maar alles moet toch op zijn minst bespreekbaar zijn, wat ons
betreft.
4. Pogingen tot versteviging en instandhouding van de
biodiversiteitswaarden van het Buytenpark. Belangrijke doelstellingen zijn:
een natuurlijke ontwikkeling van het Gruttolandje, een goede overgang naar
de Nieuwe Driemanspolder (tegenwoordig afgekort als N3MP) en de randen
van het aansluitende deel van de Voorweg en die van de Meerpolder.

De 60 ha Buytenpark Noord-West en Noord-Oost hebben immers een
Natuurbestemming. Daarvan heeft het noordoostelijke deel bovendien als
kenmerk dat zelfs nog meer rust en stilte is geborgd en wel door het
gemeentelijke besluit hier geen mountainbikers toe te staan.
5. Verbetering verkeersgeleiding in het Buytenpark, ook in het wijk- en het
sportdeel. Na herhaalde verzoeken van onze kant, heeft de gemeente er
begin 2017 voor gezorgd, dat gemotoriseerd verkeer niet meer is toegestaan
binnen de sportterreinen van het Buytenpark. Om dit te bereiken heeft de
gemeente nu ook het pad dat loopt vanaf het parkeerterrein nabij Ayers Rock,
ter hoogte van de stichting Hondenschool Zoetermeer, naar het bruggetje voor
het natuurdeel van het Buytenpark, even voorbij de Toervereniging
Zoetermeer ’77, formeel aangegeven als fietspad.

Dit pad kruist halverwege het zogeheten Daliepad, dat deel uitmaakt van de
fiets/voet-verbinding tussen de wijk Buytenwegh en het Natuurdeel van het
Buytenpark.
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6. Procedures om de hogere doelen van het Kwaliteitsteam Buytenpark te
kunnen verwezenlijken. Te denken valt aan een gang naar de Nationale
Ombudsman. Dit in het bijzonder omdat het ons in de praktijk is gebleken dat
waar wij de plaatselijke en regionale overheid herinneren aan de formele
ruimtelijke regels die zijn opgesteld voor het Buytenpark, en vragen die strikt
te handhaven, dit niet werkt, zelfs niet als we daarvoor een juridische weg
kiezen. Zoals elders uit dit jaarbericht blijkt gaat het daarbij vaak om zaken
waarbij direct of indirect SnowWorld is betrokken. En dan blijkt dat het
gemeentebestuur geneigd is dit bedrijf veel meer speelruimte te geven dan
enig ander, zelfs als wij kunnen aantonen dat dit ten koste gaat van de Natuur.
We hopen via de Nationale Ombudsman te bereiken dat deze wat ons betreft
bedenkelijke en unfaire basishouding van de gemeente Zoetermeer te
veranderen is.
Los van dit alles zullen we ons moeten voorbereiden op nieuwe regels van de
ruimtelijke ordening.
7. Afdwingen van een betere praktijk van samenspraak bij de gemeentelijke
besluitvorming. Daarbij ook proberen meer invloed te krijgen op de lokale
volksvertegenwoordiging (de gemeenteraad). Zoals in de inleiding gesteld zijn
in 2017 onder meer zeven aparte voorstellen gedaan aan de gemeenteraad.
Helaas zonder succes.
8. Verzorgen nieuwsvoorziening over het Buytenpark, vooral via internet.
De informatie aan mensen die geïnteresseerd zijn in het Buytenpark - en
communicatie met hen - gebeurt voor een belangrijk deel via onze geregelde
e-mail nieuwsbrieven – 14 stuks in 2017 aan ongeveer 140 bij ons
geregistreerde sympathisanten en relaties. – en onze website:
http://www.kwaliteitsteambuytenpark.nl . En tenslotte proberen we ieder jaar
tenminste één keer te voorzien in een moment dat we onze aanhang kunnen
ontmoeten. Net als voorheen was in 2016 gekozen voor een inloopochtend
aan het eind van het jaar in het gebouw van de Buurtvereniging Buytenrode.
Dat bleek evenwel in de praktijk niet mogelijk, zodat we die ochtend naar 14
januari 2017 hebben moeten verschuiven. Bovendien hebben we op zondag 8
oktober 2017 een informatieplek gekregen en bezet in Ayers Rock aan de
Buytenparklaan 14, tijdens de fietstocht van de Herwerden-Kiwanis Challenge.
In 2017 hebben we nog maar een enkele maal aandacht gevraagd van de
regionale pers. We zijn hierin veel terughoudender geworden dan voorheen
omdat is gebleken dat het resultaat meestal teleurstellend is
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WAT WE VERDER ZOAL HEBBEN GEDAAN
In totaal hebben we in 2017 31 brieven verstuurd, de meeste aan het
gemeentebestuur en wel op actiepunten die in dit jaarbericht zijn vermeld.
In onze logboeken van het afgelopen jaar staat verder nog onder meer:
o oplossing zoeken voor klittenproblemen langs de verharde paden Buytenpark
(januari/februari);
o opening Gruttolandje (10 maart 2017)

;
o
o

o
o
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jubileumbijeenkomst van de ons ondersteunende Stichting Groene Hart (17
maart 2017);
gesprekken met gemeenteambtenaren over lichtmasten langs het zogeheten
Polderpad in het wijkdeel van het Buytenpark. Dit is het centrale fiets/voetpad
tussen de César Franckrode en de sportterreinen in het Buytenpark. De
gemeente vindt verlichting nodig in het kader van het Zoetermeerse plan ‘Aanpak
stille en enge plekken 2016’. De gemeente heeft er op ons verzoek voor gezorgd
dat er led-armaturen komen die uitsluitend licht in smalle bundels naar beneden
stralen en dus niet – onnodig - de hele omgeving in het licht zetten. Er wordt nog
bezien of de verlichting na 23:00 uur kan worden gedimd, van belang voor de
hier levende vleermuizen. Bovendien is het de bedoeling hiermee te voorkomen
dat er nieuwe hangplekken in het Buytenpark ontstaan. De komende tijd gaat de
gemeente onderzoeken of de installatie geschikt te maken is voor algehele
uitschakeling in de nachtelijke uren, waarbij dan ook de verlichting op de
sportvelden zal worden meegenomen (mei, juni, juli en september 2017);
actie voor nieuw fietspad bij overloopparkeerplaats SnowWorld, in samenwerking
met Toervereniging Zoetermeer77 (mei/juli);
het college van burgemeester en wethouders heeft ons op 29 mei 2017
schriftelijk ‘welgemeende excuses’ gemaakt voor de zeer lange tijd - bijna een
jaar – die we hebben moeten wachten op antwoorden op vragen over een goede
naleving van enkele regels betreffende SnowWorld. Excuses die we uiteraard
hebben aanvaard. Ook al omdat het college ons beloofde, ervoor te zorgen dat
voortaan diverse gemaakte afspraken zullen worden nagekomen. Zo is het
bekende Bureau Stadsnatuur Rotterdam opdracht gegeven geluids- en
windmetingen te verrichten om na te gaan of SnowWorld niet teveel hinder
veroorzaakt voor de natuur. De Omgevingsdienst Haaglanden is onder meer

o
o
o

o
o
o

o

o
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gevraagd te controleren of SnowWorld niet teveel licht verspreidt, zo blijkt uit
dezelfde brief;
contact met gemeentelijke ‘kwartiermaakster’ Omgevingswet over de op handen
zijnde nieuwe wetgeving;
contacten in juni met de organisatoren van het zomertheater Buytenpark;
overleg met gemeenteambtenaren over kappen van wilgen aan de wijkrand
Buytenpark en voorziening in vervangend groen, inclusief boomonderzoek
(juli/augustus);
diverse contacten met de gemeentelijke Omgevingsbalie over aangevraagde en
verstrekte vergunningen;
acties in verband met klachten over overtredingen van regels Sportdeel
Buytenpark zoals luidruchtige evenementen van de sportvereniging Oosterheem;
op 9 juli 2017 gesprek gevraagd met leidinggevenden gemeentelijke afdeling
Veiligheid, Vergunningen en Handhaving (VVH) over diverse zaken. Dit gesprek
hebben we gekregen op 18 oktober 2017. De uitwerking loopt nog;
op 2 september 2017 hebben we de melding van de Vogelwerkgroep Zoetermeer
genoteerd dat de in het Buytenpark verblijvende en broedende ransuilen de
uitbreiding van SnowWorld niet hebben afgewacht. Ze lijken voorgoed vertrokken

;
deelname aan ‘symposium Stilte’ in Haarlem (29 november 2017).

FINANCIEEL VERSLAG 2017
Het jaar werd gestart met een positief saldo van € 429,88. De bijdragen van de
bestuursleden, een gift vanuit de achterban, de ontvangen rente en niet te vergeten een
dwangsom van de gemeente voor het te laat reageren op ons verzoek bracht het totaal aan
inkomsten op € 720,53.
De kosten voor een ingediend beroepschrift (€ 333 griffierecht), de inloopochtend, het
secretariaat, de website en deelname aan het ‘symposium Stilte’ waren in totaal € 540,35.
Het financiële jaaroverzicht ziet er dan als volgt uit:

In kas 1-1-2017

€ 429,88

Bijdragen bestuursleden

€ 200,00

Ontvangen giften

€ 50,00

Dwangsom gemeente

€

40,00

Ontvangen rente

€

0,65

Zaalhuur Inloopochtend

€ 74,00

Secretariaat en kosten website

€ 121,25

Griffierecht

€ 333,00

Kosten ‘symposium Stilte’

€

In kas 31-12-2017

12,10

----------------

----------------

€ 720,53

€ 540,35

€ 180,18

De kosten voor het boomonderzoek van 6 te kappen wilgen, gelegen in het wijkgedeelte van
het park, werden door verschillende, direct aan het park wonende wijkbewoners, opgebracht.
Zoetermeer, 30 juni 2018; Tanja van der Woud (penningmeester)
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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 en heeft als zodanig in dit verslagjaar dus haar vijfjarig
bestaan gepasseerd. Opgericht door individuele bewoners en bestuurders van
natuur- en milieuorganisaties die voor die tijd min of meer los actief waren om zich in
te zetten voor het behoud van de natuurwaarden van het Buytenpark. Elkaar indertijd
gevonden in de strijd tegen de uitbreidingsplannen van SnowWorld.
Ook al menen we hier en daar wat te hebben bereikt, reden om feest te vieren
hadden we niet, aangezien intussen is gebleken dat SnowWorld moeilijk te stuiten is.
Maar gelukkig ging het de afgelopen jaren niet alleen om SnowWorld en zijn er wel
enkele succesjes geboekt. Daaronder:
o het formeel weren van mountainbikers in het noordwestelijke Natuurbestemde deel van het Buytenpark;
o overleg en begin van uitvoering van een gemeentelijk verbeterplan voor het
Buytenpark, het zogeheten Uitvoeringsprogramma Buytenpark;
o daartoe behoort ook een apart project voor het weidevogelgebied aan de
uiterste westrand van het Buytenpark. Op ons voorstel heet dat nu het
Gruttolandje. Binnen dit nieuwe beschermde vogelterritoir bevindt zich ook
sinds kort een oeverzwaluwwand;
o verplaatsing van de locatie voor de hondenschool naar de voormalige plek
van de voetbalclub Real;
o strengere afspraken over de uitbreiding van SnowWorld.

Het team verenigt vele natuurgebruikers van het Zoetermeerse Buytenpark, verdeeld
over vier bloedgroepen: de omwonenden - dus zo’n beetje half Buytenwegh, de
westelijke kant van de Voorweg en de zuidkant van de Meerpolder - 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.
Er zijn in Nederland ongeveer 150 van zulke ruimtelijke kwaliteitsteams. Daarbij gaat
het steeds om groepen mensen die zich vanuit verschillende achtergronden vooral
bemoeien met ruimtelijke ordening en daarover in overleg gaan of in elk geval
proberen te gaan met bestuurders. Een achterliggend doel is invloed uit te oefenen
op het ontwerp en de praktijk van de ruimtelijke ordening. Van al die teams is de
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Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark het enige kwaliteitsteam in de regio van
Zoetermeer.
De statuten van de Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark regelen dat het bestuur van
de Stichting minimaal uit 3 en maximaal uit 11 leden kan bestaan, allen onbetaalde
vrijwilligers Volgens diezelfde statuten kunnen alleen mensen bestuurslid worden als
ze behoren tot een van de vier bloedgroepen.
Het dagelijks bestuur bestond in 2017 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.
Deze acht vormden ook dit jaar weer een denktank met kennis van uiteenlopende
zaken, maar in het bijzonder van natuur, milieu, gezondheid, techniek, organisatie,
bedrijfskunde, financiën, publiciteit en informatie. Bij deze groep van acht zitten
namelijk een bioloog/ecoloog/docent, een gepensioneerde ondernemer, een
accountant tevens adviseur op gebied van financiële dienstverlening, twee
gezondheidszorgers, een werktuigkundige en twee journalisten.
Het bestuur heeft in 2017 tweemaal plenair vergaderd en wel op 26 april en op 26
september 2017 en eenmaal uitsluitend als dagelijks bestuur namelijk op 19
december 2017. Daarnaast hebben vele beraadslagingen plaatsgehad per e-mail.
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