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Kwaliteitsteam Buytenpark  

KB WAARSCHUWT COLLEGE VOOR FIASCO SNOWWORLDPLAN 
Het Kwaliteitsteam Buytenpark (KB) waarschuwt het Zoetermeerse college van B en 
W voor een fiasco met de besluitvorming over het plan om de derde baan van 
SnowWorld te verlengen en te verhogen. “Volgens ons klopt er namelijk zeer veel 
niet aan de procedure en de onderbouwing van dat plan”, zo schrijft het KB in een 
brief aan het college.  
 
Het KB wil nu eerst een onafhankelijke toets van alle bezwaarpunten. Als die toets er 
niet vooraf komt “kan het niet anders zijn dat wij zo’n toets na de besluitvorming 
zullen vragen bij de hiertoe bevoegde instanties”. Gedoeld wordt op de Raad van 
State. Een procedure daar zou de eventuele bouw van een verlengde derde baan 
zeer kunnen vertragen. 
 
Het team wil dat een onafhankelijke instantie of groep van de deskundigen gaat 
kijken naar het door het KB aan de gemeenteraad doorgegeven twintigtal ernstige 
formele bezwaren en dertigtal zware apart geformuleerde kritiekpunten.  
Het verzoek van zo’n aparte toets vooraf was afgelopen maart ook al de 
kernboodschap van de zienswijze van het KB op het inmiddels in procedure 
gebrachte bestemmingsplan. “Het verontrust ons zeer dat we daarop tot nog toe 
geheel niets hebben vernomen”, schrijft het team. “Sterker nog: u heeft ervoor 
gekozen om – tegen de in onze zienswijze geuite wens – de ermee samenhangende 
vaststelling van het Beeldkwaliteitsplan gewoon door te zetten”. 
 
 

/// 
 
Noten voor de redactie (niet voor publicatie) 
De stichting Kwaliteitsteam Buytenpark bestaat uit bewoners van de nabijgelegen wijk Buytenwegh, de 
Vogelwerkgroep Zoetermeer (VWZ), de Algemene Vereniging voor Natuurbescherming (AVN) en de IVN 
Vereniging voor natuur- en milieueducatie’ en heeft onder meer de steun van de Stichting Bomen Over Leven.  

 
Informatie over deze brief en in hete bijzonder over de daaraan ten grondslag liggende zienswijzen op de 
SnowWorldplannen is verkrijgbaar bij Leon van den Berg, 079-3163631/06-20139845 of mail naar 
buytenpark@bergit.nl 
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