
 

 
1 

 

 
Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Vooraf 

Normaal getuigen we - net als de meeste andere organisaties - binnen 6 maanden 

na afloop van een jaar over onze handelingen in dat jaar. Statutair hoeft dat trouwens 

niet eens, want moeten we alleen zorgen voor een zo kort mogelijk financieel 

jaarverslag. Ook wettelijk zijn we niks verplicht, aangezien we geen subsidie krijgen 

maar uitsluitend op eigen middelen draaien. Maar we gebruiken het jaarverslag nou 

eenmaal altijd om nog eens wat op beleid en acties terug te blikken. Een goede 

gewoonte, denken we. 

Maar intussen zitten we niet in een normaal jaar maar in een jaar dat zeer beïnvloed 

wordt door het coronavirus. Wat er onder meer toe heeft geleid dat organisaties die 

wel wettelijk verplicht zijn verantwoording af te leggen daarvan uitstel is gegeven. De 

rijksoverheid heeft daaraan toegevoegd, dat het alleen zaak is de financiële 

gegevens vóór 1 november 2020 te publiceren. 

Ook voor ons reden om met een en ander nog even te wachten. Vandaar dit keer 

een wat uitgestelde terugblik inclusief die financiële verantwoording... 

 

Namens het bestuur, 

Leon van den Berg (voorzitter) 

15 oktober 2020. 

  

JAARBERICHT 

2019 
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VIA DE OMBUDSMAN NAAR KLACHTCOMMISSIE  
Het jaar 2019 laat zich voor ons als belangenbehartiger van alle waarden van het 

Buytenpark kenmerken als het jaar van de gang via de Nationale Ombudsman naar 

de klachtcommissie van de gemeente Zoetermeer. 

Wat we daarmee willen bereiken is dat ambtenaren voortaan, voor ze aan het werk 

gaan met vergunningen voor evenementen of werkzaamheden in het Buytenpark, 

eerst ons even informeren en horen hoe we erover denken. Zo’n positie is ons jaren 

geleden door de gemeenteraad beloofd maar nooit verwezenlijkt. Struikelblok was tot 

nog toe vooral de gemeentelijke afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving 

(VVH) die zich op het standpunt stelde dat zij “wettelijk niet verplicht” is om ons 

vooraf in te schakelen en het daarom ook niet deed. 

Het jaar 2018 sloten we af met de verwachting dat daar verandering in zou komen op 

basis van een nieuw besluit van het college van B&W. De verwachting die we onder 

meer stoelden op een tweevoudige uitspraak van de Commissie Bezwaarschriften 

Zoetermeer na door ons aangespannen procedures tegen 

evenementenvergunningen. Die commissie legde namelijk vast dat de afdeling VVH 

in formeel opzicht weliswaar gelijk heeft, maar gaf het college van B&W tegelijkertijd 

“in overweging in volgende gevallen reeds in de fase van de behandeling van de 

aanvraag of voorafgaande daaraan in overleg te treden”. 

28 januari 2019 

Maar het bleek al snel valse hoop. In een brief van inclusief bijlagen 18 pagina’s liet 

het gemeentebestuur namelijk op 28 januari 2019 weten, ons niet te willen “horen 

alvorens activiteiten te projecteren of faciliteren in het Buytenpark”. 

Een in vele opzichten onbegrijpelijke en zeker ook teleurstellende brief. Waarover 

ons trouwens elk gesprek vervolgens is geweigerd. Als we iets hadden verwacht toch 

niet dit. Het college bepaalde zelfs in een toelichting op het besluit dat er voor ons 

“geen mogelijkheid zal worden gecreëerd om voorafgaand aan de verlening van 

vergunningen zienswijzen kenbaar te maken”. Nou hebben we daarvoor natuurlijk 

geen toestemming nodig. Wat we ergens over denken kunnen wij als ieder ander 

gewoon op papier zetten en de gemeente toesturen. Hooguit kan de gemeente 

bepalen zich daar niets van aan te trekken. En die praktijk is ons niet onbekend. 

2 september 2019 

Na nog wat vergeefse pogingen alsnog in gesprek te komen met het 

gemeentebestuur hebben we op 2 september 2019 uiteindelijk toch maar de - al in 

ons Jaarbericht 2018 min of meer aangekondigde - stap gezet om over de houding 

van het Zoetermeerse gemeentebestuur een klacht in te dienen bij de Nationale 

Ombudsman.  

 

Als onderbouwing hebben we daartoe een klachtendossier samengesteld met meer 

dan 60 bijlagen. Een beknopt uittreksel van dat dossier hebben we meegezonden 

naar de Ombudsman. Daarin behandelen we een veelvoud aan momenten van naar 
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ons oordeel “incorrect of in elk geval oneigenlijk gebruik van het aan ambtenaren 

verleende mandaat”.  

28 november 2019 

De Nationale Ombudsman heeft vervolgens onze klacht ter ‘voorbehandeling’ 

doorgegeven aan de gemeente Zoetermeer die voor dit doel een eigen 

klachtcommissie heeft. Deze heeft op 28 november 2019 een hoorzitting belegd over 

deze zaak. Daarin hebben we een uitgebreide toelichting kunnen geven op onze 

bevindingen.  

 

De Zoetermeerse commissie gaat nu eerst de ambtenaren horen van VVH, 

vervolgens een standpunt verwoorden over de klacht en dat ter kennis brengen van 

het college van B&W. Wordt het dan bevredigend geregeld dan is het klaar. Anders 

gaat weer de weg open richting Nationale Ombudsman voor een finale behandeling 

van de klacht. 

 

 

WENSEN GEFORMULEERD IN MINIREFERENDUM  
 

Het jaar 2019 zijn 

we begonnen met 

een zeer 

drukbezochte 

inloopochtend. Dit 

op zaterdag 19 

januari 2019 in het 

gebouw van de 

Buurtvereniging 

Buytenrode aan de 

Cesar Franckrode - 

inclusief een 

daaraan gekoppeld minireferendum om nog eens te peilen wat de wensen zijn van 

de achterban van ons als team. 

 

En dat liet aan duidelijkheid niets te wensen over. Met als onverwachte uitschieter: 

‘Maak van het hele Buytenpark een vuurwerkvrije zone’. Zo zei 96 procent van de 

deelnemers aan het referendum. En dus zijn we dat in de loop van het jaar richting 

het gemeentebestuur gaan uitdragen. Zie ook verderop in dit jaarbericht.  

 

Op de inloopochtend zelf zijn van het referendum 57 geheel of deels ingevulde 

‘stembiljetten’ bij het team ingeleverd. Daarna hebben we het referendum met een 

week verlengd voor de abonnees van de digitale, gratis nieuwsbrief van het team. 

Dat heeft nog eens 17 wel/niet-keuzes opgeleverd over de 10 stellingen op het 

referendumpapier. In totaal kwamen we zo op 74 reacties. 
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Het zal niemand verbazen dat de stelling ‘behoud natuur’ de winnaar werd met een 

score van 99%. Dat is immers onze hoofddoelstelling als Stichting en die blijft zeker 

met dit resultaat op de eerste plaats van ons actieplan. Een goede tweede - met 97% 

- werd het verlangen richting het gemeentebestuur om het Kwaliteitsteam steeds in te 

schakelen bij vergunningen. De derde plek (96% zonder tegenstem) ging dus naar 

de vuurwerkvrije zone, de vierde was voor de vraag om de geldende regels beter te 

handhaven (ook 96% maar met één tegenstem).  

 

SnowWorld aankleden met groen  

Op de uitspraak ‘SnowWorld aankleden met groen’ zei 89% van de referendum-

deelnemers wel, 4% niet en deed dus ongeveer 7% geen uitspraak. 

 

 Iets meer verdeeldheid was er over het idee om in het nu nog vrije segment van het 

sportdeel van Buytenpark een soort van beweegcircuit te maken met mogelijk 

speelgelegenheid voor kinderen. Hierop zei 54% ja en 35% nee.  

 

Ook over het voorstel om op de oude mountainbikeheuvel te voorzien in een 

openluchttheater bleek niet iedereen enthousiast: 50% wel, 34% niet. 

 

Andere uitkomsten die ons niet verbaasden waren de vraag om maatregelen tegen 

lichthinder in het park (91%) - in het bijzonder aan de achterzijde van SnowWorld - , 

naar strengere normen voor geluidhinder (87%) en naar een betere scheiding tussen 

voetgangers en fietsers (78%). 

 

Wel dertig deelnemers aan het minireferendum noteerden op het formulier een eigen 

idee. Daarbij vielen de volgende wensen op:  

o een veilige kinderspeeltuin (drie tot en met zeven jaar) binnen het sportdeel 

van het Buytenpark;  

o bij vervanging van bomen en struiken in het wijkdeel van het Buytenpark vaker 

denken aan eetbare soorten; 

o extra controle op afval, het regelmatig schoonmaken van paden en 

prullenbakken bij de sportvelden; 

o hoge bomen rondom SnowWorld.  

 

Tijdens de inloopochtend was er speciale aandacht voor onze eigen ecoloog en 

bioloog drs. Winfried van Meerendonk die een zestigtal aanwezigen bijpraatte over 

een nieuwe app voor het Buytenpark, over het Gruttolandje, de oeverzwaluwwand en 

de Nieuwe Driemanspolder. 

 

 

 

. 



 

 
5 

 

ACTIE VOOR VUURWERKVRIJ BUYTENPARK 
Gebaseerd op de uitkomst van het minireferendum aan het begin van het jaar 

hebben we een fors actiepunt gemaakt van het vuurwerkvrij krijgen van het 

Buytenpark. Daarover de nodige gemeentebestuurders bestookt en bovendien 

samen met onze achterban in ruime mate meegedaan aan de gemeentelijke enquête 

voor vuurwerkvrije zones. 

 

Met succes: bij die enquête kwam het Buytenpark met ruime voorsprong op de 

eerste plaats van de wensenlijst voor vuurwerkvrije zones in Zoetermeer. Op de 

vraag welke locatie komende jaarwisseling vuurwerkvrij moet blijven, noemden 

daarin namelijk 52 mensen het Buytenpark, precies twee keer zoveel als de nummer 

2 op de ranglijst: het Burgemeester Hoekstrapark in Rokkeveen. De peiling is 

gehouden op dringend verzoek van de gemeenteraad. Met als bedoeling dat het 

college van burgemeester en wethouders de resultaten ervan zou meewegen bij de 

aanwijzing van vermoedelijk zeven of acht extra vuurwerkvrije zones bij de 

jaarwisseling 2019/2020. In totaal hebben 321 Zoetermeerders meegedaan aan deze 

peiling.  

 

Toen het college eind november 2019 een besluit nam over de vuurwerkvrije zones 

zag het er aanvankelijk prima uit. In een memo van het college werd vuurwerkvrijdom 

geregeld voor het hele Buytenpark. Maar dat bleek in de praktijk niet zo te zijn. We 

kregen namelijk prompt daarop een mail van de afdeling VVH met de mededeling dat 

de vuurwerkvrijdom niet zou gelden voor “o.a. SnowWorld, het parkeerterrein van 

SnowWorld en de terreinen van andere (sport)verenigingen die gevestigd zijn in het 

Buytenpark”. En dat scheelde dus bijna 400.000 m² met het collegebesluit.  

 

Daarom hebben we op dinsdag 3 december 2019 in een spoedmail aan de 

eerstverantwoordelijke wethouder Jakobien Groeneveld (GroenLinks; in haar 

portefeuille onder meer Buytenwegh, Groen en Openbare Ruimte) gevraagd om 

uitleg en correctie van het VVH-standpunt. Hetzelfde ook verwoord in een brief aan 

het hele college, in afschrift aan de gemeenteraad.  

 

Met een tamelijk mager resultaat. We kregen via PvdA-fractievoorzitter Margot 

Kraneveldt de toezegging dat wethouder Groeneveld actie zou ondernemen, maar 

daar is het in de praktijk niet van gekomen. 

 

Toch was het uiteindelijke resultaat niet slecht: rondom de jaarwisseling was het stil 

in het Buytenpark. Al kunnen we zeggen dat dit waarschijnlijk niet gelegen heeft aan 

de duidelijkheid van het gemeentebestuur. 



 

 
6 

 

 

Zo is rondom de 100 hectare Buytenpark te elfder 

ure bij maar ongeveer de helft van alle circa 15 

paden en wegen die toegang geven tot het park een 

klein bordje geplaatst.  

 

 

 

 

 

 

 

NU 25 PARTNERS IN OVERLEGPLATFORM  

Het op ons initiatief tot stand gebrachte Overlegplatform Buytenpark van alle 

belangrijke gebruikers van het Buytenpark telt sinds afgelopen jaar 25 

gesprekspartners. De 25e was de Zoetermeerse volleybalclub ZOVOC, vaste 

bespeler van de sporthal aan de Buytenparklaan 6.  

Doel van het Overlegplatform Buytenpark is dat alle participanten met elkaar 

rekening houden, inzichten delen en waar mogelijk afspraken maken. Dit mede met 

de gedachte dat waar we een gezamenlijk belang hebben, we samen sterk kunnen 

zijn. Alle deelnemers hebben het Kwaliteitsteam Buytenpark aangewezen als hun 

coördinator. 

Partners in dat Overlegplatform zijn naast ZOVOC. het Kwaliteitsteam Buytenpark en 

omwonenden: SnowWorld (inclusief Ayers Rock), de twee tuinverenigingen (Noord-

West en Seghwaert), de voetbalclub SV Oosterheem, de Toervereniging 

Zoetermeer77, de badmintonclub Conquesto, de Tennisvereniging Buytenwegh, de 

IJsvereniging Zoetermeer (YVZ), Crematorium Meerbloemhof (Monuta), de 

mountainbikers via Stichting MTB Zoetermeer en Wieler Promotie Groene Hart, de 

ruiters, Scouting Impeesa Zoetermeer, Storytellers, de Vogelwerkgroep Zoetermeer 

en de natuur- en milieuorganisaties Algemene Vereniging voor natuurbescherrming 

voor ’s-Gravenhage en omstreken (AVN) en IVN Instituut voor natuureducatie en 

duurzaamheid, afdeling Zoetermeer e.o. Met daarnaast vier vertegenwoordigers 

vanuit de gemeente: de Beheerder Sportvelden (Asset-manager Vastgoed) Robbert 

Westerveld, de Beheerder Begraafplaats Cor van Peufflik, de beleidsmedewerker 

Groen en Biodiversiteit Caroline van Heijningen en de gemeentelijk Toezichthouder 

Flora en Fauna René Thijssen. 
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WAT WE VERDER ZOAL HEBBEN GEDAAN  
In 2019 hebben we in totaal 11 formele brieven verstuurd, de meeste aan het 

gemeentebestuur. Daarnaast zijn er nog enige tientallen mails verzonden. Omdat het 

hier vooral gaat over soms zeer korte interne- of bevestigingsbetrichten, heeft een 

preciezere vermelding of uitsplitsing geen meerwaarde. Tussendoor hebben we in 14 

afzonderlijke e-mail-nieuwsbrieven onze achterban over van alles en nog wat 

geïnformeerd. 

 

Daarbij onder meer:  

o Donderdag 7 maart 2019: 

onthulling door wethouder 

Jakobien Groeneveld van het 

Informatiebord bij de 

oeverzwaluwwand en het 

Gruttolandje, aan de uiterste 

westrand van het Buytenpark. 

Hier is in 2017 een zogeheten 

plasdrasgebied ontwikkeld, met 

een wisselende waterstand. Heel 

geschikt voor trekvogels als plek 

om aan te sterken en andere om 

te broeden. Intussen vast adres 

voor honderden grutto’s en 

IJslandse grutto’s, kluten, 

kieviten, tureluurs, watersnippen, 

diverse soorten eenden, 

smienten en scholeksters.  

 

o Contact met onder meer het bestuur van de IJsvereniging Zoetermeer (YVZ) 

over het YVZ-plan te voorzien in 13 luidsprekers rondom de ijs/skeelerbaan 

voor “het afspelen van muziek in de buitenlucht”. 

 

o Onze vertegenwoordiging in de wijkverkeerswerkgroep Buytenwegh/de 

Leyens, bestaande uit Tanja van der Woud en Raymond Timmermans, heeft 

daar de vraag gedeponeerd voor betere verkeersgeleiding ten behoeve van 

fietsers en voetgangers in het Buytenpark. Dit met als belangrijk subdoel: actie 

tegen het toenemende, levensgevaarlijke en illegale gemotoriseerde verkeer 

naar en door het Buytenpark. 

 

o Robbert Westerveld, de gemeentelijk beheerder van de sportterreinen van het 

Buytenpark en partner in het Overlegplatform Buytenpark, heeft op ons 

verzoek de gebruikers van die terreinen nog eens gewezen op de geldende 

verkeersregels in dit deel van het Buytenpark. 
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o Bij dezelfde functionaris hebben we weer eens aandacht gevraagd voor het 

idee van omwonenden van het Buytenpark om het nog beschikbare groen in 

het sportdeel van het Buytenpark te gebruiken voor een soort van 

beweegperk/trimveld - ook geschikt voor kinderen. Dit idee is in 2017 door het 

Kwaliteitsteam vergeefs ingediend bij de gemeenteraad en opnieuw naar 

voren gekomen bij het minireferendum dat we hebben gekoppeld aan onze 

inloopochtend op 19 januari dit jaar. Volgens ons zou zo’n perk heel goed 

kunnen op het grasveld tussen het terrein van de stichting Hondenschool 

Zoetermeer en de clubgebouwen van Toervereniging Zoetermeer77 (TVZ77) 

en IJsvereniging Zoetermeer (YVZ), recht tegenover (aan de westkant) één 

van de twee 

voetbalvelden van SV 

Oosterheem. Dat nu 

nog vrije grasveld van 

ongeveer 70X50 

meter is namelijk wat 

er nog over is van het 

vroegere voetbalveld 

van Sportclub Real 

(op de foto hiernaast 

het terrein direct rechts van de schaatsbaan) en is sindsdien formeel onbenut. 

De gemeente beziet of het door ons gewenste trimveld mogelijk te combineren 

is met een beachsportveld. 

 

o Aan de zwerfafval-opruimochtend op zondag 20 oktober 2019 van de 

openbare mountainbikeroute in het Buytenpark heeft Tanja van der Woud 

deelgenomen namens het Kwaliteitsteam Buytenpark. 

 

o Vrijdag 8 november 2019 is de fietsroute geopend aan de noordrand van het 

Buytenpark.  Een verbinding van ongeveer een kilometer tussen het 

Polderpad en het Stompwijksepad. De aanleg van dit verharde recreatieve 

fietspad - dus verboden voor brom- of snorfietsen - past in het 

Uitvoeringsprogramma Buytenpark. Dat programma is door de gemeente 

vastgesteld, na overleg met onder meer de Stichting Kwaliteitsteam 

Buytenpark. Voordeel van het nieuwe pad is dat fietsers dan niet langer meer 

dwars door het wijkdeel, het sportdeel en het natuurdeel van het Buytenpark 

moeten laveren om een rondje rond de Meerpolder te maken 

 

o En in de loop van dit jaar hebben we geregeld weer onze website bijgewerkt: 

http://www.kwaliteitsteambuytenpark.nl/ . 

  

http://www.kwaliteitsteambuytenpark.nl/
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FINANCIEEL VERSLAG 2019 
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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 2019 uit drie van de vijf oprichters van het 

Kwaliteitsteam Buytenpark: Leon van den Berg, voorzitter, tevens portefeuillehouder 

van de Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor 's-Gravenhage en 

omstreken (AVN); Raymond Timmermans, secretaris, bewoner Buytenwegh; Tanja 

van der Woud-Wolterbeek, penningmeester, bewoner Buytenwegh, tevens 

portefeuillehouder IVN Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, afdeling 

Zoetermeer e.o.. De overige bestuursleden waren: Winfried van Meerendonk, 

Vogelwerkgroep Zoetermeer (VWZ); Hanneke Hoogvliet, Vogelwerkgroep 

Zoetermeer (VWZ) en mede-oprichter van het Kwaliteitsteam Buytenpark; Henk 

Tielemans, bewoner Voorweg; Henk Luiten, bewoner Meerpolder en Hugo van der 

Stoep, bewoner Buytenwegh. Het bestuur heeft in 2019 niet plenair vergaderd maar 

vooral contact gehad per e-mail en telefoon.  

 

We zijn overigens het jaar afgesloten met drie bestuursleden minder. Want per 1 

januari 2020 moeten we het doen zonder Hanneke Hoogvliet, Winfried van 

Meerendonk en Hugo van der Stoep. 

 

Hanneke en Winfried zijn vanaf het allereerste begin bestuurslid geweest en wel als 

afgevaardigden van de Vogelwerkgroep Zoetermeer (VWZ). Afgelopen jaar hebben 

zij echter hun bestuurswerk voor de VWZ neergelegd, waarmee tegelijkertijd in de 

praktijk de statutair vastgelegde band met de Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark 

wegvalt. We hebben wel van Winfried gelukkig bevestigd gekregen dat hij graag zo 

nodig ook in de toekomst nog wil fungeren al onze ‘huisecoloog’.  

 

Hugo van der Stoep was nog niet zo lang bestuurslid maar moest zijn functie 

neerleggen omdat hij verhuisde van de César Franckrode naar Delft.  


