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Vierde ·baan dichterbij 
Sno\Vworld lVil snel bouvven na groen licht 
ZOETERMEER/DEN HAAG • Nu er uit de provincie Zuid
Holland geen verzet meer is tegen de aanleg van de 
vierde baan van Snowworld, hoopt directeur Koos 
Handriks volgend jaar eindelijk te gaan bouwen. De 
tegenstanders slijpen de messen. 

'Heel erg blij' is Hendriks met het 
besluit van een meerderheid van 
Provinciale Staten van Zuid-Holland 
(PS) om de bouw van de vierde baan 
niet tegèn te houden. 

Alleen de Partij voor de Dieren en 
de SP wilden dat de provincie de uit
breiding van de sneeuwbaan zou 
verbieden door vast te houden aan 
het verbod om op deze plek te bou
wen. Die motie sneuvelde echter. 

HendriiG stelt dat de \ierde baan 
met het besluit van PS weer een stap 
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dichterbij is gekomen. "Ik hoop dat 
wc halverwege 2012 een bouwver
gunning kunnen aanvragen en dat 
we eind volgend jaar kunnen gaan 
bouwen:' 

Of dat scenario uitkomt, is zeer de 
vraag. De aanvraag voor de bouw
vcrgunning heeft een eigen proce
dure, waarin belanghebbrndcn be
zwaar kuÎmcn aantekenen. Dit kan 
voor maanden vertraging zorgen. 

Woordvoerder I..eon van den Berg 
van het Kwaliteitsteam Buytenpark 

reageert teleurgesteld op het besluit 
van PS. "Helaas is het voor ons niet 
zo gelopen zoals wc verwachtten en 
hoopten. D66 heeft een draai ge
maakt en dat kostte ons de meerder
heid:' In het Kwaliteitsteam zijn om
wonenden en plaatselijke natuuror
ganisaties verenigd. 
· ,,Maandag zullen we ons beraden 
op wat we nu gaan doen. Het zal wel 

Leon van den Berg 

'Duidelijk is: 
Dit pla11 moet 
koste wat kost 
doorgaan' 

uitdraaien op een lange gerechte
lijke procedure, hoewel we daar zelf 
ook niet op zitten te wachten. En 
het is maar de vraag of je. gelijk 
krijgt." 

De tegenstanders kunnen niet al
leen tegen de bouwvergunning be
zwaar aantekenen. "Het bestem
mingsplan Buytenpark - waarin 
voor Snowworld dus een uitzonde
ring is gemaakt - moet nog goedge
keurd worden. Misschien zitten we 
al bij de Raad van State voor die 
bouwvergunning is aangevraagd." 

Van den Berg zegt. aan te kunnen 
tonen dat er•in de besluitvorming 
zaken niet zijn meegenomen waar 
dat wel had moeten gebeuren. "Van 
begin af aan is duidelijk dat dit plan 
koste wat kost door moet gaan. Alles 
wijst daarop." 


