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Kwaliteitsteam vraagt Zoetermeer om beschermde status Buytenpark
Zoetermeer 28 april 2010 - Het Kwaliteitsteam Buytenpark heeft de nieuwe gemeenteraad
van Zoetermeer in zijn eerste grote officiële vergadering gevraagd, het Buytenpark een
beschermde status te geven. Het Kwaliteitsteam Buytenpark heeft dit gedaan door het
indienen van een zogeheten Burgerinitiatiefvoorstel dat als motto heeft ‘Behoud Kwaliteit
Buytenpark’. De reden voor dit burgerinitiatief is de bedreiging van de natuurwaarde van het
Buytenpark door de gemeentelijke Concept Visie Buytenpark en de ontwikkelingen die
daarop vooruit lopen.
De gemeenteraad moet haast maken met een goede vaststelling en uitvoering van het
gemeentelijke beleidsstuk Visie Buytenpark. Het concept hiervan is al enige tijd gereed en al
vier keer geagendeerd voor een raadsvergadering maar wacht nog steeds op vaststelling.
Intussen zijn er echter ontwikkelingen in gang gezet die voor het Buytenpark een
beslissende en ongewenste uitwerking hebben. Een van die ontwikkelingen is de uitwerking
van het idee om aan SnowWorld een vierde baan toe te voegen.
Het concept van de Visie Buytenpark mag dan zeer lovend zijn over de kwaliteiten van het
Buytenpark, de natuurlijke ontwikkeling in deze voormalige puinstort prijzen en de grote
betekenis voor vogels, grondgebonden zoogdieren, paddenstoelen etcetera roemen, de
uiteindelijk uitgestippelde strategie is voor het Buytenpark zonder meer nadelig. Ofschoon de
waarde van het huidige park omschreven wordt, vindt men het toch kennelijk nodig er een
soort pretpark van te maken. Dit is in volledige tegenspraak met het tot dusver gevoerde
gemeentelijk beleid, waarin juist de natuurlijke ontwikkeling voorrang krijgt! Het
Kwaliteitsteam vraagt de gemeenteraad in het burgerinitiatief-voorstel onder meer, af te zien
van enige verdere bebouwing in het park.
Geen verstoring toestaan
In het Burgerinitiatief verzoekt het Kwaliteitsteam Buytenpark de gemeente om het concept
van de Visie Buytenpark niet in de huidige vorm aan te nemen. Gevraagd wordt om juist de
ruimtelijke kwaliteit van het Buytenpark te bevorderen en geen verdere verstoring van de
natuur in het Buytenpark toe te staan. Dan doelen we met het Burgerinitiatief niet alleen op
verstoring door bebouwing maar ook op verstoring van bestaande zichtlijnen en verstoring
als gevolg van schaduwwerking, licht en geluidsoverlast.
Eveneens wordt gevraagd, de in het concept van de Visie Buytenpark uitgestippelde
strategie zo te corrigeren, dat het Buytenpark geen pretpark kan worden. Daarbij is het van
belang er rekening mee te houden dat in de conceptvisie geformuleerde uitgangspunten
nadelig zijn voor de gebruikers van het begrazingsgebied van het park. Het is zaak de
belangen van die gebruikers te waarborgen.
Andere visie
Het is te gemakkelijk om een bestaande beleidsstuk af te kraken, zonder zelf met een
alternatief te komen. Daarom heeft het Kwaliteitsteam bij het Burgerinitiatief-voorstel ook een
in eigen beheer vervaardigd rapport gepresenteerd om aan te tonen dat het Buytenpark nu al
door veel mensen wordt gebruikt en gewaardeerd. Het Kwaliteitsteam heeft het uitgebreide
en rijk geïllustreerde eigen rapport de titel gegeven van ‘Een andere visie’. Dit is bedoeld als
tegenhanger van de door de gemeente geconcipieerde Visie Buytenpark.

Het rapport staat los van het Burgerinitiatief, maar kan wel gebruikt worden om de
besluitvorming positief te ondersteunen. Daarbij is de ingang vooral het aanbieden van de
juiste kennis over het Buytenpark, die nieuwe en al langer in de raad en het college zittende
politici nodig hebben om tot een afgewogen beslissing te komen. Belangrijk is dat het
Kwaliteitsteam ook alternatieven aandraagt. Bovendien ligt er nu ook een harde eis van
Zoetermeerders en natuurverenigingen om mee te praten en mee te beslissen over de
toekomst van het Buytenpark.
In zijn ‘Andere Visie’ betoogt het Kwaliteitsteam onder meer, dat het Buytenpark inmiddels
”een cultureel erfgoed is 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. In Nederland is dat maar op een
enkele andere locatie geprobeerd”.
Mede hierom moet het gemeentebestuur zich volgens het team herbezinnen op de plannen
voor de bouw van een vierde baan van SnowWorld.
De tekst van het burgerinitiatief en het rapport “Een andere visie op het buitenpark” zijn als
pdf te downloaden op http://buytenparkzoetermeer.web-log.nl. Daar is ook meer te vinden
over de doelen en de samenstelling van het kwaliteitsteam Buytenpark.
////
Noten voor de redactie
Het Kwaliteitsteam Buytenpark is een open samenwerkingsverband van gebruikers van de
natuur in het Buytenpark. Het bestaat uit bewoners van de nabijgelegen wijk Buytenwegh, de
Vogelwerkgroep Zoetermeer (VWZ), de Algemene Vereniging voor Natuurbescherming
(AVN), de IVN Vereniging voor natuur- en milieueducatie’ en de Stichting Bomen Over
Leven. Inmiddels hebben zich ook mensen uit andere wijken als belangstellend lid gemeld
en zijn er contacten met andere organisaties om deel te nemen. Op het weblog
http://buytenparkzoetermeer.web-log.nl. worden belangstellenden op de hoogte gehouden
van de ontwikkelingen rond dit natuurpark.
Het team heeft bij deze gelegenheid gebruik gemaakt van de in Zoetermeer geldende
regeling voor het Burgerinitiatief. Met die regeling kunnen minimaal 25 ondertekenaars de
raad verplichten een door hen zelf verwoord voorstel op de agenda te zetten van de
eerstkomende vergadering.
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