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verzoek tot voorlopige voorziening ten aanzien van het Coördinatiebesluit
Verlenging derde baan SnowWorld van de gemeente Zoetermeer (betreffende het

besluit van de Zoetermeerse gemeenteraad de dato 14 september 2015 over het Bestemmingsplan
Verlenging derde baan SnowWorld en het besluit van het Zoetermeerse college van burgemeester
en wethouders de dato 15 september 2015 over de omgevingsvergunning voor SnowWorld).
Bijlagen(n)

8

Zoetermeer, 30 oktober 2015
Geachte voorzitter,
Tegen het bovenvermelde besluit heeft de Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark, gevestigd te
Zoetermeer, op 30 oktober 2015 een beroepschrift ingediend. Dit mede namens – en hiertoe
afzonderlijk gemachtigd - de vereniging Vogelwerkgroep Zoetermeer (VWZ), de Algemene
Vereniging voor Natuurbescherming voor 's Gravenhage en omstreken (AVN) en de Zoetermeerse
inwoners H.T.M.Tielemans (Voorweg 230 A, 2716 NL Zoetermeer) en R.G.M. Timmermans Cesar
Franckrode 2, 2717 BD Zoetermeer). Een afschrift van het beroepschrift is bijgevoegd en ik
verzoek u dit als hier ingelast en herhaald te beschouwen.
We hebben aanwijzingen dat SnowWorld Leisure bv binnen afzienbare tijd - in elk geval vóór de
uitspraak van uw Afdeling op ons beroepschrift - een aanvang zal nemen met werkzaamheden tot
uitbreiding van het complex in Zoetermeer. Dit is mogelijk op basis van de bij dit besluit verleende
omgevingsvergunning. De hier bedoelde werkzaamheden kunnen, zoals in ons beroepschrift
aangegeven, ernstige schade berokkenen aan de natuurkern van het Buytenpark. Te vrezen valt
dat die schade onomkeerbaar is.
De directie van SnowWorld heeft tegenover de pers weliswaar laten blijken enige tijd te willen
wachten op de uitspraak van de Raad van State maar daaraan in het AD van 2 september 2015
toegevoegd: “We gaan er wel voor zorgen dat deze zaak niet onderop de stapel wordt gelegd. We
willen in het voorjaar bouwen, en dan wel in 2016 en niet in 2017”. Dat laatste is herhaald in het
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