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Procedure Raad van State om hondenschool en TV Seghwaert
De Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark heeft de Raad van State gevraagd een streep te
halen door het bestemmingsplan Buytenpark. Het team is het vooral oneens met de in het
plan aangewezen locaties voor de Tuinvereniging Seghwaert en de stichting Hondenschool
Zoetermeer. Naar verwachting duurt de procedure bij de Raad van State zeker tot medio
2014.
In beide gevallen gaat het volgens het Kwaliteitsteam om een ontoelaatbare verstoring van
de nabije natuur. Bij de locatie die de gemeente Zoetermeer wil reserveren voor de
Tuinvereniging Seghwaert is sprake van aantasting van het karakteristieke polderlandschap
en directe bedreiging van bijzondere vogels. Zo is dit het foerageergebied van de
beschermde steenuil.
De verplaatsing van de hondenschool naar de oosthoek van het Buytenpark is volgens het
Kwaliteitsteam vooral verstorend voor de aangrenzende en beschermde Meerpolder, maar
ook voor de mensen in de wijk Buytenwegh. Voor alle twee de voorzieningen zijn volgens
het Kwaliteitsteam bovendien zeer duidelijk goede andere plekken in Zoetermeer
beschikbaar.
Het Kwaliteitsteam doet het beroep op de Raad van State mede namens de Vogelwerkgroep
Zoetermeer (VWZ) en de Meerpolder-bewoner Henk Luiten die het dichtst bij de beoogde
locatie van de hondenschool woont. Het team steunt daarnaast op bewoners van de wijk
Buytenwegh, de Algemene Vereniging voor Natuurbescherming (AVN), de IVN Vereniging
voor natuur- en milieueducatie’ en de Stichting Bomen Over Leven.
Notitie GroenLinks
De zestien pagina’s tellende toelichting bij het beroepsschrift is ingediend door de juriste mr.
Anna Jonkhoff-Vos, onder meer bekend van het VARA-radioprogramma Vroege Vogels. Zij
is gespecialiseerd in natuur en milieurecht. Bij de stukken heeft ze onder meer een notitie
over de steenuil gevoegd die bij de behandeling van het bestemmingsplan op 3 december
2012 vergeefs is ingebracht door de gemeenteraadsfractie van GroenLinks. Die notitie is
opgesteld door het raadscommissielid Marcel van der Tol van GroenLinks, die tevens lid is
van de VWZ. Hij concludeerde toen al dat het bestemmingsplan op dit punt zou moeten
worden gewijzigd, omdat verjaging van de steenuil in strijd is met de Flora- en Faunawet.
Geluidhinder
Bij het verzet tegen de beoogde plek van de hondenschool baseert mr. Jonkhoff zich onder
meer op een rapport van de Nederlandse Stichting Geluidshinder(NSG) die concludeert dat
de beoogde locatie uit een oogpunt van hinder zonder meer niet geschikt is voor trainingen
van de hondenschool. Bovendien is ook deze locatie volgens mr. Jonkhoff in strijd met de
Flora- en Faunawet en wel vanwege de lichtmasten op het terrein en de vernietiging van
natuurlijke oevers en rietvegetaties.
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Intussen heeft het Kwaliteitsteam in een brief aan wethouder B. Emmens (ruimtelijke
ordening) gevraagd om nader overleg op dit punt, zoals dat ook eerder door de wethouder is
toegezegd. “Wij hopen er vanuit te kunnen gaan dat de gemeente procedures als deze
respecteert. Niettemin willen we u nu alvast aangeven dat wij ons gedwongen zullen voelen
direct nieuwe juridische stappen te zetten als de gemeente Zoetermeer nog vóór een
uitspraak van de Raad van State ten behoeve van de verplaatsing van de hondenschool
bouwactiviteiten voorbereidt of onderneemt”, zo schrijft het team
Mountainbikers
De Stichting constateert met tevredenheid dat in het bestemmingsplan ongeveer de helft van
het Buytenpark officieel is aangeduid als Natuur en daarmee bescherming geniet. “Maar de
manier waarop dit is verwoord en ingevuld is onvoldoende en ondoelmatig”, aldus het
beroepsschrift. Het Kwaliteitsteam doelt daarmee onder meer op het ontbreken van
maatregelen tegen wat mr. Jonkhoff noemt ‘wildwest-verkeer door mountainbikers’ in dit deel
van het Buytenpark.

////
Noten voor de redactie
Het Kwaliteitsteam Buytenpark is sinds 5 januari 2012 een stichting. Deze 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. Ook mensen uit andere wijken hebben
zich als belangstellenden gemeld en er zijn contacten met andere organisaties om deel te
nemen. Op het weblog http://buytenparkzoetermeer.weblog.nl. worden belangstellenden op
de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rond dit natuurpark.

Informatie (niet voor publicatie)
Informatie: Leon van den Berg, 079-3163631/06-20139845 of mail naar
buytenpark@bergit.nl.
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