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Zoetermeer, vrijdag 27 maart 2015
Geacht gemeentebestuur,
Wij beseffen dat u als gemeentebestuur zelfstandig mag beslissen over de ruimtelijke ordening.
Sterker nog: u rekent het terecht tot uw taak bestemmingen aan te wijzen en daaraan regels te
verbinden die u uit een oogpunt van goede ruimtelijke ordening in de gemeente Zoetermeer
nodig acht.
Dus heeft u ook strikt genomen de volledige vrijheid om een bestemmingsplan vast te stellen
zoals het - na correctie - sinds 20 februari 2015 ter inzage liggende plan om de derde baan van
SnowWorld in het Buytenpark te verlengen.
Maar waarop u bij alle ruimtelijke planvorming, en derhalve ook nu, volgens alle hieraan
gestelde regels dan wel moet letten is, of de standpunten die u inneemt, uw overwegingen, uw
beleid, uw conclusies, of die wel redelijk zijn, of het wel klopt wat u stelt en of dat eigenlijk wel de
beoogde ruimtelijke ordening ten goede komt.
Daar faalt dit plan wat ons betreft in dit geval volledig.
Want ook als zou vol te houden zijn dat ook hier voor een groot deel wordt gehandeld volgens
de letter van alle geldende regels, niet alleen uw eigen regels maar ook die van het hogere
gezag, vele aspecten van het onderhavige ontwerp-bestemmingsplan zijn aantoonbaar in strijd
met de geest van diezelfde regels. Het bestemmingsplan en wat daarbij hoort is daarmee op
vele plekken onnavolgbaar, onlogisch, soms zelfs onbehoorlijk en dus in vele opzichten
onredelijk, in elk geval als het gaat om het natuurgebied in het Buytenpark.
Wij menen dit ten volle aan te tonen met onze hierbij meegezonden zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan Verlenging derde baan SnowWorld, de tegelijkertijd bij het college ingediende
zienswijze op de ontwerp omgevingsvergunning voor die verlengde derde baan en al onze
bijlagen bij een en ander.

1

Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark ■ secretariaat: De Colignystraat 3 ■ 2713 EA Zoetermeer
Email: buytenpark@bergit.nl ■ telefoon: 079-3163631 ■ KvK 54416426 ■ Bank NL 43 TRIO 0254665489

Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark

De zienswijze van
de Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark
op het ontwerp-bestemmingsplan Verlenging derde baan
SnowWorld
De inhoudsopgave van deze zienswijze is als volgt:
1. Conclusies

4

2. Toelichting algemeen.
3. Toelichting bij onze conclusies.
4. Toelichting over onszelf.

7
9
28

5. Opmerkingen over uw bijlagen bij dit ontwerp-bestemmingsplan.
6. Opmerkingen over uw toelichting bij dit ontwerp-bestemmingsplan.
7. Opmerkingen over de kaart en de regels van dit ontwerp-bestemmingsplan.

28
29
29

8. Tenslotte.

29

3

Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark ■ secretariaat: De Colignystraat 3 ■ 2713 EA Zoetermeer
Email: buytenpark@bergit.nl ■ telefoon: 079-3163631 ■ KvK 54416426 ■ Bank NL 43 TRIO 0254665489

Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark
1. Conclusies
Ten aanzien van de nu voorliggende planvorming ter verlenging van de derde baan van
SnowWorld in het Buytenpark trekken wij in deze zienswijze, kort samengevat, de volgende
conclusies:
1. Waar u terecht stelt dat u ten aanzien van dit bestemmingsplan het bevoegde gezag bent,
mag van u worden verwacht dat u dit gezag in redelijkheid uitoefent. Dit vereist van u dat u
doet wat u kan en mag doen, niet alleen naar de letter van de regels die tot nog toe aan en
door Zoetermeer in het algemeen en het Buytenpark in het bijzonder zijn gesteld, maar ook
naar de geest van die regels. Wij menen in deze zienswijze aan te tonen dat van zulke
redelijkheid geen sprake is en dat voor het Buytenpark een betere keus voor de hand ligt
dan uitbreiding van de derde baan van SnowWorld zoals u die wilt bevorderen. Om tot uw
keuze komen heeft u bovendien lang niet altijd en overal de paden gevolgd van behoorlijk
bestuur.
2. Die onredelijkheid en onbehoorlijkheid doet zich mede gevoelen omdat onvoldoende is
gelet op eerder vastgesteld beleid. Daarmee rekening houdend passen op ontwikkelingen
op basis van het nu voorliggende plan zonder meer de kwalificaties teveel, te groot, te hoog
en te dominant. Het is aantoonbaar dat dit plan zal leiden tot een transformatie van het
Buytenpark van een ruimte waarin het primair gaat om natuur tot een ruimte waarin
SnowWorld centraal staat. Dit zodanig, dat sprake is van een ernstige verdichting en
daarmee van een directe bedreiging van de flora en fauna zoals die hier nu gedijen en een
ernstige verstoring van het beeld en ingrijpende wijziging van de beleving van rust en ruimte
in dit gebied. Daarenboven is niet op deugdelijke wijze voorzien in compensatie van de
verloren gaande natuur.
3. Ter toelichting maakt SnowWorld en maakt daardoor ook u – mede in informatie aan de
provincie – gebruik van vertekende beelden. Dit komt vooral doordat is verzuimd voor de
foto-impressies de juiste verhoudingen in acht te nemen.
4. Op deze wijze stelt u de bijzondere natuurwaarden van het Buytenpark zonder meer in de
waagschaal. Kennelijk telt niet of in elk geval onvoldoende mee dat dit gebied zich in de
afgelopen kwarteeuw heeft ontwikkeld van puinstort tot hotspot van biodiversiteit.
5. Wij vinden het voor de hand liggen dat u ter toetsing van wat wij stellen nu eerst een
onafhankelijke instantie of groep van deskundigen om een oordeel vraagt.
6. Daarbij dient nadrukkelijk een punt van weging te zijn of, hetgeen u nu voorstelt, in het
belang is van de eerder door u als zodanig bestemde Natuur in het Buytenpark. Wij menen
dat dit niet het geval is en dat u zich dat trouwens niet eens goed heeft afgevraagd. Wij
betwijfelen zelfs of hier sprake is van enig tot groot publiek Zoetermeers belang. Wat u
kennelijk vooral voorstaat, is het private belang van de onderneming SnowWorld, waarbij u
zich er hooguit op kunt beroepen er in enigermate op te hebben gelet of de natuur in het
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Buytenpark daarmee naar uw oordeel onaanvaardbaar wordt aangetast. Volgens u niet,
volgens ons wel.
7. Het is incorrect dat u zich blijft beroepen op een advies van het zogeheten en sinds 2013
niet meer bestaande Kwaliteitsteam Groene Hart.
8. U toont ten onrechte nergens aan waarom de derde baan van SnowWorld zou moeten
worden verlengd tot ruim 300 meter en verhoogd van 32,2 m boven NAP tot 68,7 m boven
NAP (circa 72 meter boven het parkeerterrein van SnowWorld). U neemt kennelijk niet in
overweging dat het ook een minder lange baan zou kunnen zijn, minder hoog en met een
minder groot ruimtebeslag.
9. De zin van een afzonderlijk nieuw uitzichtspunt in het Buytenpark, zoals de huidige
planvorming wil, bestaande uit een uitkijktoren met panoramabalkon verbonden aan
SnowWorld, wordt nergens aangetoond. De combinatie van een dergelijke voorziening met
een aan het bouwwerk verbonden brand/nood-trap is naar ons oordeel onjuist en zelfs
gevaarlijk, en de financiële compensatie die de gemeente hiervoor voorziet onbegrijpelijk.
10. U legt de afspraken over de natuurcompensatie in geval van bebouwing in het Buytenpark
veel te beperkt uit. Deels is dit het gevolg van het feit dat die afspraken niet exact zijn
geformuleerd. Maar los daarvan valt aan te nemen dat bij de noodzakelijk geachte
bepalingen inzake zowel kwalitatieve als kwantitatieve natuurcompensatie gedoeld is op
compensatie in ruimtelijke zin, dus in kubieke meters, en niet - althans niet uitsluitend – op
compensatie in oppervlakte, in vierkante meters, laat staan een compensatie die vooral
bestaat uit het verleggen van een grens op een tekening.
11. Anders dan u zegt is met het nu voorliggende bouwplan niet voldaan aan alle
randvoorwaarden die u op 14 december 2009 heeft gesteld aan de eventuele bouw van een
vierde baan van SnowWorld.
12. Er is onduidelijkheid over de rol van de provincie Zuid-Holland en de eisen die deze
verbindt aan mogelijke uitbreiding van SnowWorld in het Buytenpark. Op dit gebied is een
nadere toelichting noodzakelijk en waarschijnlijk zelfs een nieuwe procedure, mede omdat
aanwijsbaar door het gemeentebestuur van Zoetermeer aan de provincie verkeerde
informatie is gegeven over de planvorming, in het bijzonder waar het gaat om de impact in
beeld, mogelijkheden tot begroeiing onder de derde baan en alle aspecten van de beoogde
natuurcompensatie. Voorts is niet gelet op de gevolgen van een dergelijke bebouwing voor
het Land van Wijk en Wouden in het algemeen en de naburige Meerpolder in het bijzonder.
13. Ten onrechte is afgezien van een uitgebreide procedure voor een milieueffectrapportage
(mer).
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14. Ten onrechte voorziet het huidige plan in openbaar toegankelijke parkeerplaatsen binnen
naburig groengebied waar eerder de eis is gesteld dat SnowWorld voldoende openbaar
toegankelijke parkeerplaatsen moet realiseren op eigen terrein.
15. Over de voorliggende planvorming heeft het gemeentebestuur vooral overleg gevoerd met
de betrokken onderneming. Van samenspraak met de meeste andere belanghebbenden,
zoals het Kwaliteitsteam Buytenpark, is waar het gaat om de uitbreiding van SnowWorld
geen sprake geweest.
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2. Toelichting algemeen
a) VOORAF
Voor de duidelijkheid, vooraf even het volgende. Diverse standpunten die wij in deze zienswijze en
de zienswijze op de omgevingsvergunning voor de verlenging van de derde baan van SnowWorld
uitdragen, hebben we natuurlijk ook al eerder bij andere gelegenheden verwoord. Waar dit is
gebeurd in afzonderlijke stukken hebben we diverse daarvan als bijlagen toegevoegd, in een enkel
geval zelfs voor deze gelegenheid geactualiseerd. Daar waar het mogelijk is zullen we in onze
zienswijze een zo kort mogelijke samenvatting geven van de in zo’n stuk opgenomen
stellingnamen en verder naar het meegezonden stuk zelf verwijzen.
We realiseren ons dat enkele van die stukken al bij sommige lagen van het bestuur of bij
ambtenaren bekend zijn, althans bekend kunnen zijn, maar we zenden die nu mee omdat deze
stukken niet eerder zijn toegestuurd aan de gemeenteraad als hoogste college van de lokale
volksvertegenwoordiging. Daarbij behoort bijvoorbeeld ook onze eerder bij het college van B en W
ingediende Inspraakreactie op het voorontwerp bestemmingsplan Verlengde derde baan
SnowWorld (Bijlage KtBp001). We doen dit mede omdat de inhoud daarvan uitsluitend van
commentaar is voorzien door het college van B en W, en we op enkele plaatsen willen aangeven
het met dat commentaar niet eens te zijn of de beantwoording door het college niet volledig te
achten. Om deels diezelfde reden doen we bij de stukken ook nog onze Inspraakreactie op het
voorontwerp bestemmingsplan Buytenpark (Bijlage KtBp002), daterend van 2011. In dat
voorontwerp was indertijd sprake van een aanzienlijke uitbreiding van SnowWorld – de vierde
baan - die later uit de plannen is verdwenen. In de inspraakreactie op het voorontwerp hebben we
op diverse elementen daarvan uitgebreid kritiek geleverd, ook toen al bijvoorbeeld tevens op de
verwijzingen naar het Kwaliteitsteam Groene Hart. Op basis van de intrekking van het
uitbreidingsplan door SnowWorld heeft het college indertijd wat die kritiek betreft volstaan met - bij
herhaling - de korte mededeling: deze inspraakreactie zal worden beantwoord in het kader van de
opstelling van het ontwerpbestemmingsplan SnowWorld. Het is mede in dit licht volstrekt
onbehoorlijk nu de indruk te wekken – zelfs bij het provinciebestuur – dat toen al de
uitbreidingprocedure voor een belangrijk deel is doorlopen.
Bij de bijlagen zitten ook enkele ambtelijke of bestuurlijke stukken die naar ons inzicht relevant zijn
maar ontbreken bij de bijlagen van het ontwerp-bestemmingsplan en de ontwerpomgevingsvergunning
Ten slotte zenden we ook enkele naar ons oordeel belangwekkende andere stukken mee uit ons
SnowWorld-dossier, waarbij enige stukken van onze eigen hand.

b) ONZE INSTEEK
Mocht het zijn dat u onze insteek in dit dossier niet meer helemaal weet, willen we die kort
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herhalen.
Eerst een misverstand wegwerken: af en toe en hier en daar is te horen dat het Kwaliteitsteam
Buytenpark zich zonder meer en sowieso verzet tegen SnowWorld. Dat is op niets gebaseerd. We
hebben veel respect voor de durf en ondernemingszin van de onderneming SnowWorld. We
betreuren het alleen dat deze onderneming is gevestigd in het Buytenpark en willen proberen te
voorkomen dat die daar uitbreidt. We bestrijden daarnaast vooral de manier waarop het
gemeentebestuur van Zoetermeer met SnowWorld omgaat.
Natuurlijk is het hedentendage waar ook ter wereld denkbaar een 300 meter lange en 70 meter
hoge skibaan te bouwen, voor ons part bij Parijs, in Barcelona en dus ook in Zoetermeer. Maar het
ligt natuurlijk geheel niet voor de hand, sterker nog, het is ongewenst, dit te doen in een gebied dat
eerder door u als de vertegenwoordiging van de bevolking is aangeduid als Natuur en dat in de
praktijk ook is; een gebied dat zich in een kwarteeuw heeft ontwikkeld van puinstort tot hotspot van
biodiversiteit. Daarin bouwen vinden wij volstrekt onacceptabel.
Wat we bij dit alles extra betreuren is dat we als Kwaliteitsteam Buytenpark nooit de kans hebben
gekregen om enige invloed uit te oefenen op de keus voor uitbreiding van SnowWorld. Ons team
is pas recent ingeschakeld door de gemeente en wel omdat toen plannen moesten worden
gesmeed voor de verplichte natuurcompensatie. Daarbij is gebleken dat de pogingen om bij
westwaartse verlenging de natuuraantasting in het Buytenpark kwalitatief en kwantitatief te
compenseren, gedoemd zijn te mislukken. Eigenlijk blijkt alleen een kwalitatieve groeninvulling van
de omgeving van de verlengde 3e baan haalbaar - waarmee overigens op zichzelf, als aan
bepaalde voorwaarden wordt voldaan, niets mis hoeft te zijn. Van een feitelijke kwantitatieve
compensatie van natuur komt echter niets terecht.
Als er al ruimte zou moeten worden gevonden voor SnowWorld om uit te breiden in dit deel van de
stad, zou dat volgens ons alleen oost- en zuidoostwaarts kunnen en bij voorkeur verdiept. Maar
ons team vindt dat de gemeente vooral moet onderzoeken of SnowWorld binnen enkele jaren kan
worden verplaatst van het Buytenpark naar een locatie waar ook verdere uitbreiding nog mogelijk
is. Concreet gaan onze gedachten uit naar Bleizo, het Van Tuyllpark of het Kwadrant.
Alle keren dat wij in deze zin een opmerking hebben gemaakt is dat naar ons oordeel te
gemakkelijk weggewoven. Daarom hierbij nog eens: ons ontgaat waarom, waar gesproken wordt
over de vestiging van een gigantisch schaatscomplex aan de zuidkant van de stad, niet te praten
zou kunnen zijn over een veelomvattend wintersportgebied inclusief SnowWorld: Zoetermeer
Winterwonderland.
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3. Toelichting bij onze conclusies
Over onze conclusies willen we onder meer nog het volgende toelichten.
Bij 1, de onredelijkheid van deze keus.
Zoals we al vele malen hebben gesteld, is alle plannenmakerij in verband met SnowWorld nimmer
direct aangestuurd door het gemeentebestuur van Zoetermeer. Tot nog toe komt deze
plannenmakerij namelijk uitsluitend op het conto - ook in belangrijke mate financieel trouwens van SnowWorld Leisure NV. Zelfs de eerste toetsingen aan diverse regels zijn in hoofdzaak door
of in opdracht van dit bedrijf verricht.
Dat lijkt een slimme privatisering van de ruimtelijke ordening maar is natuurlijk volstrekt ongewenst
en in feite onredelijk. Dit hoort een overheidstaak te zijn en te blijven.
De keus die u nu maakt en de manier waarop u tot die keus komt verhoudt zich ook zeer slecht tot
de algemene regels van behoorlijk bestuur, zoals die zijn vastgelegd in de Algemene wet
bestuursrecht (Awb), in het bijzonder waar het gaat om:
- artikel 2.4, dat u verplicht vooringenomenheid bij de uitvoering van uw taak te voorkomen waarbij op zijn minst in dit geval enkele vraagtekens zijn te zetten bij uw relatie met het bedrijf
SnowWorld en uw inspanningen voor dit bedrijf;
- artikel 3:2, dat u verplicht alle relevante feiten en af te wegen belangen zorgvuldig te wegen wat immers ten aanzien van de natuurliefhebbers in het algemeen en het Kwaliteitsteam
Buytenpark in het bijzonder niet is gebeurd;
- artikel 3:46, dat u verplicht te besluiten op grond van een deugdelijke motivering - hetgeen in dit
geval op diverse onderdelen eenvoudig is te betwisten.
Niet gelet is voorts op de in 2009 van hogerhand ontwikkelde Nederlandse code voor goed
openbaar bestuur (Bijlage KtBp003). Die code bevat geen juridisch afdwingbare normen, maar legt
wel verbanden tussen bestaande wettelijke regels zoals die van de Awb. Niet zonder gewicht is de
stellingname in de inleiding: “Belangrijk is dat besturen hun afwegingen bewust maken en
daarover open zijn. Het publieke belang staat daarbij altijd voorop: het openbaar bestuur is er vóór
en namens burgers”.
Dat u dit adagium heeft gehanteerd, kunt u niet in alle redelijkheid volhouden. Zie ook de
toelichting bij 6.
Bij 2, teveel, te groot, te hoog en te dominant
Naar de geldende normen van het gezag, niet alleen het landelijke, het provinciale maar ook dat
van uzelf, is uitbouw van SnowWorld in het Buytenpark er voor dit natuurgebied teveel aan, te
groot, te hoog en te dominant. We hebben dat al vele malen gezegd, laatstelijk nog in de hierbij
meegezonden Inspraakreactie op het voorontwerp bestemmingsplan Verlengde derde baan
SnowWorld (zoals eerder genoemd Bijlage KtBp001).
Dat hoeft hier niet herhaald. Maar we willen wel kort enkele kanttekeningen plaatsen bij de Nota
inspraak en overleg bestemmingsplan verlenging derde baan SnowWorld (uw eigen bijlage 16),
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waarin uw college van B en W reageert op onze inspraakreactie. Lees ook ons commentaar hierop
in het bijgevoegde stuk Kanttekeningen bij de Nota (Bijlage KtBp004).
Samengevat komen deze kanttekeningen erop neer, dat wij constateren dat het gemeentebestuur
onweerlegbaar kiest voor SnowWorld, ook als dit ten koste gaat van de natuur. Want ook al is er
sprake van dat verlenging van de derde baan de impact van het SnowWorld-complex op dit gebied
vergroot en dat de verlengde derde baan vanuit veel hoeken van het Buytenpark zichtbaar zal zijn,
voor de gemeente is het van meer belang dat de toekomst van SnowWorld veilig kan worden
gesteld. Bovendien vindt de gemeente dat de verruimde zichtbaarheid niet leidt tot beschadiging
van de waarden rust en ruimte en dat de beleving van de natuur niet onaanvaardbaar wordt
aangetast.
Als het gaat om SnowWorld beklemtoont het college opnieuw sterk het belang voor de
werkgelegenheid. Het Kwaliteitsteam Buytenpark heeft daar altijd tegenovergesteld dat uit de
stukken van SnowWorld zelf blijkt dat uitbreiding slechts zal leiden tot 15 extra arbeidsplaatsen,
waarvan waarschijnlijk ongeveer maar de helft voor Zoetermeerders. Dan gaat het dus over nog
geen acht mensen uit Zoetermeer die door dit miljoenenproject aan een fulltime baan kunnen
worden geholpen. Niet verkeerd maar ook weer niet gigantisch.
Verder valt op dat de gemeente volhoudt dat de ingreep kwalitatief en kwantitatief in het
Buytenpark wordt gecompenseerd. Volgens ons kan dat helemaal niet omdat bij vaststelling van
het Bestemmingsplan Buytenpark eind 2012 is bepaald, dat alle onbebouwde terrein van het
Buytenpark al de bestemming Natuur heeft. Daar valt dus niets aan toe te voegen.
De tientallen argumenten die we hebben aangevoerd tegen de planvorming blijken in uw bijlage 16
(de Nota Inspraak en Overleg) uiteindelijk maar op twee plaatsen te leiden tot een bijstelling van
de planstukken en dan gaat het nog maar om details. Zo wordt een overbodige verwijzing
weggehaald naar het inmiddels niet meer geldende bestemmingsplan voor het Recreatiegebied
Noord West en krijgen de paarden die SnowWorld laat grazen naast het complex geen schuilhut.
We vragen ons intussen wel zeer af waarom onze reactie dan toch meer dan een half jaar heeft
gecirculeerd in het gemeentehuis.
Het is wellicht in dit verband zinvol er nog eens gemeentelijke stukken bij te halen die eerder –
deels - het Buytenpark betreffen, maar die tot onze verbazing niet uw bijlagen zitten.
Het gaat dan in het bijzonder om - in tijdsvolgorde:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

het Stadsnatuurplan 1999, waarin het begrazingsgebied is aangewezen als natuurstergebied
waarbinnen volgens de Visie Buytenpark geen nieuwe bebouwing is toegestaan.
De Hoogbouwvisie (2004).
De Visie Buytenpark (2010).
Het college-memo van 18 april 2011 over de natuurcompensatie in het Buytenpark bij
uitbreiding van SnowWorld.
De Visie Biodiversiteit, zoals door de gemeenteraad vastgesteld op 16 september 2013 in de
zogeheten ‘groentrilogie’,

10

Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark ■ secretariaat: De Colignystraat 3 ■ 2713 EA Zoetermeer
Email: buytenpark@bergit.nl ■ telefoon: 079-3163631 ■ KvK 54416426 ■ Bank NL 43 TRIO 0254665489

Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark
vi.
vii.

tegelijkertijd met de Groenkaart, beide ter vervanging van het Stadsnatuurplan 1999.
Het Bestemmingsplan Buytenpark (2012).

Het zou niet redelijk zijn daarop nu geen acht te slaan.
Ofschoon de meeste van die stukken nog wel in uw bezit zullen zijn of gemakkelijk te achterhalen,
zenden wij u het raadsvoorstel voor de op 28 juni 2010 door u vastgestelde Visie Buytenpark
hierbij nog eens mee (Bijlage KtBp005a), alsmede het erratum van de Visie Buytenpark (Bijlage
KtBp005b) en de notulen van de raadsvergadering van 28 juni 2010 (Bijlage KtBp005c).
Ons lijkt het zinvol voor wat betreft Bijlage KtBp005a (het raadsvoorstel van indertijd) nog eens stil
te staan bij het daarin geduide oogmerk van de Visie Buytenpark om slechts op beperkte schaal
ontwikkeling mogelijk te maken, maar vooral een kwaliteitsimpuls aan het park te geven. Daarbij is
opgemerkt dat ontwikkelingen in het park zoveel mogelijk openbaar toegankelijk moeten zijn. Een
in particulier beheer zijnde overdekte skibaan kan niet onder die definitie vallen.
Het door u geaccordeerde raadsvoorstel constateert duidelijk dat het plan voor een vierde baan
van SnowWorld botst met het Stadsnatuurplan. Het voorstel voegt eraan toe: Dit wordt als
acceptabel beschouwd, mits de ontwikkeling van de vierde baan plaatsvindt binnen de in de Visie
Buytenpark gestelde randvoorwaarden. Deze randvoorwaarden waarborgen immers een
versterking van de kwaliteit van het park. Bij de uitwerking van het initiatief worden de
natuurwaarden onder de baan zoveel mogelijk instant gehouden.
Opmerkelijk is hier dat duidelijk sprake is van natuurwaarden onder de baan als randvoorwaarde.
Daaraan is bij de nu voorliggende uitbreidingsplannen niet voldaan
Van belang is voorts dat een onderdeel van het besluit is, het uitvoeringsplan op te stellen in
overleg met het Kwaliteitsteam Buytenpark. Kennelijk rekende u SnowWorld3+ hier niet toe.
Uit het bij de Visie Buytenpark toegevoegde erratum blijkt onder meer dat - zoals daarin gesteld –
de randvoorwaarden gelden zoals op de hier genoemde pagina 5 en 6 van bijlage 1.
Deze randvoorwaarden dateren al vanaf de besluitvorming over de vierde baan van SnowWorld
eind 2009 en zijn terug te vinden in onze Notitie over de basis voor de besluitvorming van
SnowWorld4 (Bijlage KtBp006). Opmerkelijk daarin onder meer de eis
- dat SnowWorld zelf moet voorzien in voldoende parkeerruimte;
- alle toezeggingen die door de ondernemer zijn opgenomen in de voorstellen aan de raad
(inclusief bijlagen) in de erfpachtovereenkomst op te nemen;
- tot kwaliteitsverbetering van de inpassing van de derde baan;
- tot het gebruik van zonnepanelen.
Ook aan die randvoorwaarden wordt nu niet voldaan. Zie over de randvoorwaarden verder bij 11.
In dit proces is door SnowWorld in die tijd (op 27 november 2009) een notitie gepresenteerd over
de door SnowWorld zelf verkozen varianten (Bijlage KtBp007) Notitie uitwerking varianten
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20091127). Naar ons oordeel is op basis van dit variantenonderzoek, veel te snel de conclusie
getrokken dat eigenlijk alleen de ‘teruggeschoven variant’ - die feitelijk heel erg weinig scheelt met
het oorspronkelijke voorstel - mogelijk is. Als Kwaliteitsteam Buytenpark hebben wij vooral de
aandacht gevraagd voor de variant die de baan 180° draait. Aandacht daarvoor zou zelfs nu nog
terecht zijn.
Anders dan vaak wordt verondersteld heeft het advies van het zogeheten Kwaliteitsteam Groene
Hart bij deze besluitvorming geen enkele rol gespeeld. Dat advies kwam twee dagen later. Alleen
al daarom zou dat advies ook nu geheel kunnen worden genegeerd. Zie verder bij 7.
Ook willen we nog eens wijzen op punt 7 van het erratum bij de Visie Buytenpark waarin staat dat
het de bedoeling is het verlies aan natuur in het gehele gebied onder de vierde baan (footprint) te
compenseren in of nabij het Buytenpark. Het begrip footprint is overgenomen van het
oorspronkelijke raadsbesluit over de vierde baan. We gaan op dit begrip footprint nader in bij 10.
Verder is het niet overbodig hierbij ook nog eens het tegelijkertijd toen door u behandelde
Burgerinitiatief Behoud Kwaliteit Buytenpark (Bijlage KtBp008) bij de hand te hebben. De notulen
van de betreffende raadsvergadering en de bijlagen die daarover te vinden zijn leren onder meer
dat u dit Burgerinitiatiefvoorstel heeft aanvaard met uitzondering van punten c, d, e en f daarin
voor zover die in tegenspraak zijn met de door de raad aanvaarde besluitvorming rond de vierde
baan van SnowWorld. En dat is dus in elk geval inclusief:
o
o
o

De natuur, het landschap, de biodiversiteit en de vogelstand in het Buytenpark van de
gemeente een beschermde status krijgen.
De gemeente zich gaat inspannen om het natuurlijke karakter en de daarmee gepaard gaande
beleving van het Buytenpark te vergroten.
Het gemeentebestuur er tevens voor zorgt dat in het vervolg over het Buytenpark regulier
overleg plaatsheeft met álle te onderscheiden belanghebbenden en in elk geval ook met het
Kwaliteitsteam Buytenpark.

Niet is vol te houden dat naar dit besluit nu behoorlijk is gehandeld.
Bij dit alles is het waarschijnlijk goed u er nog eens aan te herinneren dat ons team in de tijd dat
ten gemeentehuize werd geschreven aan de Visie Buytenpark - voornamelijk geïnspireerd door uw
landschapsarchitect - en daarvan de eerste concepten te lezen waren, zelf een eigen Andere visie
heeft gepresenteerd. Voor deze gelegenheid hebben wij die op een herkenbare manier
geactualiseerd en een 2e druk gegeven (Bijlage KtBp009). Opmerkelijk daarbij is dat de meeste
constateringen in ons rapport van 2010 en de daaraan verbonden conclusies nu nog steeds
gelden.
Met dit rapport Een andere visie tonen wij namelijk naar ons oordeel zonneklaar aan dat:
o het Buytenpark door veel mensen wordt gebruikt en gewaardeerd en daardoor ook een
economische waarde heeft, waardoor het de moeite van het duurzaam beschermen waard is;
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o gerekend moet worden met enige honderdduizenden bezoekers van het Natuurdeel van het
Buytenpark per jaar. Eind jaren ‘90 van de vorige eeuw hebben onderzoekers geschreven over
een gebruik van circa 4,5 maal per jaar per gemiddelde Zoetermeerder. Als dat nog steeds
opgaat zouden we - op basis van het huidige inwonertal van Zoetermeer (circa 125.000) kunnen aannemen dat de bezoekersteller van het Buytenpark West jaarlijks het cijfer 562.500
zal passeren. Al zijn er geen recente en betrouwbare cijfers bekend van het bezoek aan in het
bijzonder het Natuurdeel van het Buytenpark, het is bepaald niet uitgesloten dat het
bezoekcijfer hoger ligt dan dat van SnowWorld. Met nog een wezenlijk verschil: het Buytenpark
is gratis toegankelijk, SnowWorld niet;
o de keuze voor spontane natuurontwikkeling een goed resultaat heeft opgeleverd met een hoge
graad van biodiversiteit en dat dit de basis moet blijven voor de toekomst;
o de Visie Buytenpark en het Bestemmingsplan Buytenpark die zijn opgesteld door de gemeente,
anders dan de gemeente zelf zegt te willen, het aantrekkelijke karakter van het park niet
garanderen;
o de plannen voor uitbreiding van SnowWorld moeten worden heroverwogen omdat deze ingreep
duidelijk meer is dan het aanpassen van het grensgebied van het Natuurgebied;
o meer rekening moet worden gehouden met de eisen die volgen uit het gegeven, dat het
Buytenpark ligt binnen gebieden die van de overheden nadrukkelijk een beschermde status
hebben gekregen.
Dat, zoals wij stellen bij conclusie 2, ook van onredelijkheid sprake is omdat niet of onvoldoende is
gelet op eerder door de gemeente Zoetermeer bepaald beleid voor de ruimtelijke ordening,
hebben we overigens ook al vele malen eerder opgemerkt onder meer in de bijgevoegde
Inspraakreactie op het voorontwerp bestemmingsplan Verlengde derde baan SnowWorld (Bijlage
KtBp001).
Ter aanvulling daarop nog een enkele opmerking over de gemeentelijke beleidstukken die we
hiervoor genoemd hebben onder de punten i, iii, v en vii.
Bij i het Stadsnatuurplan (1999) en v de groentrilogie.
Het Stadsnatuurplan heeft - ook volgens de gemeente zelf – richting gegeven aan het
natuurbeleid van Zoetermeer. In het Stadsnatuurplan wordt antwoord gegeven op de vraag hoe
de gemeente wil omgaan met de natuur die zij nu al rijk is en hoe het nog beter zou kunnen.
Het doel van het Stadsnatuurplan is het realiseren van meer en betere natuur en het vergroten
van het draagvlak voor de natuur. In dit plan zijn enkele gebieden van Zoetermeer, zoals een
groot deel van het Buytenpark, aangewezen als stergebied. De betekenis daarvan is door u
omschreven als gebied met een grote potentiële natuurwaarde, waar stedelijke ontwikkelingen
uitgesloten moeten zijn. Op 11 juni 2002 is dit ook nog eens door Gedeputeerde Staten van
Zuid-Holland in een besluit vastgelegd.
Op pagina 5 van de gemeentelijke bijlage 16 (de Nota inspraak en overleg bestemmingsplan
Verlenging derde baan SnowWorld) maakt het college de opmerking dat het Stadsnatuurplan
niet meer geldend is want op 16 september 2013 vervangen door de groentrilogie. Maar feitelijk
maakt dat voor het beleid ten aanzien van het Buytenpark geen verschil; dat is met de
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groentrilogie grotendeels voortgezet. Alleen heet in de nieuwe stukken het natuurstergebied
voortaan natuurkerngebied. Het kan toch niet zo zijn dat in zo’n natuurkerngebied andere
bestemmingen zijn toegestaan dan natuur?
Zie ook bij vii.
Bij iii, de Hoogbouwvisie (2004).
De Hoogbouwvisie geeft antwoord op de vragen waar in de stad hoogbouw -volgens deze visie
een gebouw van 30 meter of hoger - mogelijk, gewenst of ongewenst is. In de visie zijn aan de
verschillende zones maximale bouwhoogten toegekend. In gemeentelijke stukken wordt de
visie daarom gekenschetst als een zoneringsplan.
In de Nota inspraak en overleg bestemmingsplan Verlenging derde baan SnowWorld (uw
bijlage 16) beroept het college zich erop dat de Hoogbouwvisie uitsluitend betrekking heeft op
de woonwijken en het stadscentrum van Zoetermeer, kortom de bebouwde kom, de rode
contour. Binnen die bebouwde kom moet volgens de Hoogbouwvisie van buiten naar binnen
sprake zijn van laag naar hoog.
Dan is het natuurlijk op grond hiervan niet te verdedigen dat direct buiten de bebouwde kom
plotseling veel hoger zou mogen worden gebouwd. Dat kan, anders dan het college beweert,
niet passen bij de skyline van Zoetermeer maar vormt daar een geheel nieuw onderdeel van.
Ook hier hanteert het college een uitleg die mogelijk naar de letter te verdedigen valt maar naar
de geest natuurlijk niet.
Overigens zij er in dit verband ook nog eens op gewezen dat in de Hoogbouwvisie ook staat dat
aan oude lintstructuren - waaronder de Voorweg aan de westkant van het plangebied - geen
hoogbouw is gewenst.
Bij v, het collegememo van 18 april 2011.
Op 18 april 2011 heeft het college van B&W een memo geschreven aan de gemeenteraad
(Bijlage KtBp010) dat in veel opzichten voor de nu voorliggende procedure van groot gewicht is.
Niet alleen beklemtoont dit memo zeer het belang dat het Buytenpark heeft als het gaat om
natuurwaarden en onderschrijft dit memo de samenspraak tot dan toe met het Kwaliteitsteam
Buytenpark. Duidelijk wordt met dit stuk en wat daarna gebeurt ook, dat het in eerste aanleg
weliswaar de bedoeling is geweest om bij uitbreiding van SnowWorld met een vierde baan ter
compensatie het westelijk weidegebied van het Buytenpark grotendeels een Natuurbestemming
te geven, maar dat deze beleidslijn een jaar later is verlaten. Tot onze vreugde is het plan voor
de vierde baan namelijk niet doorgegaan. Vervolgens is het Bestemmingsplan Buytenpark
vastgelegd zónder uitbreidingsmogelijkheid van SnowWorld. Mede door onze inbreng in de
Werkgroep Buytenpark heeft het westelijk weidegebied - dat tot die tijd de bestemming Groen
had - in het Bestemmingsplan Buytenpark definitief de bestemming Natuur gekregen. Dit is
gebeurd los van enig uitbreidingsplan van SnowWorld.
Het moet dus duidelijk zijn dat het nu niet alsnog mogelijk is voor de verlengde derde baan
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hetzelfde gebied opnieuw als het ware – zij het met enige omhaal van woorden – als Natuur in
te vullen en daarmee te zeggen dat aan de kwantitatieve natuurcompensatie-eis wordt voldaan.
Zo’n redenering kan mede geen stand houden als we letten op de tussentijdse bemoeienis met
dit punt van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening,
kortweg StAB. Dit is een onafhankelijke en onpartijdige deskundige instelling, die de
bestuursrechter adviseert.
We hebben met de StAB te maken gekregen omdat de Raad van State deze instantie heeft
ingeschakeld om voorwerk te verrichten in de behandeling van ons beroepschrift tegen het
Bestemmingsplan Buytenpark (2012). In dat beroepschrift hebben wij mede bestreden, letterlijk,
de onduidelijkheid die het Zoetermeerse gemeentebestuur in en met het bestemmingsplan laat
bestaan ten aanzien van de mogelijkheden tot uitbreiding van het recreatiecomplex SnowWorld
zonder de verplichting de daardoor mogelijk teloorgaande natuur te compenseren. Zie ons
verkorte pro-forma-beroepschrift van 13 maart 2013 (Bijlage KtBp011).
Naar het oordeel van de StAB was onze vrees niet terecht. De StAB rapporteerde aan de Raad
van State onder meer (zie Bijlage KtBp012, pagina 26, 27 en 28) dat in het voortraject van het
toen voorliggende bestemmingsplan sprake is geweest van een uitbreiding van SnowWorld met
een vergroting van de derde baan en/of de aanleg van een vierde baan maar dat SnowWorld
deze uitbreidingsplannen voorlopig in de ijskast heeft gezet.
De StAB voegt er aan toe: Uit de vergelijking tussen het voorliggende bestemmingsplan met de
partiële herziening ‘Buytenpark Noord-West; herziening 2000’ en de relevante delen van het
Bestemmingsplan ‘Buytenpark/noordwest’ blijkt dat het vastgestelde plan niet in een uitbreiding
van SnowWorld voorziet. Zo heeft het bouwvlak in het voorliggende plan dezelfde omvang als
in de partiële herziening en zijn ook de maximale bouwhoogtes deels gelijk gebleven en deels
verlaagd ten opzichte van vorige plannen. Ook de bouwmogelijkheden buiten het bouwvlak zijn
beperkt in het voorliggende bestemmingsplan. Volgens de StAB was er dan ook geen sprake
van uitbreidingsmogelijkheden van SnowWorld. Zo’n uitbreiding zou volgens de StAB moeten
worden geregeld in een nieuw bestemmingsplan, maar - zo voegt de StAB daaraan toe - van de
zijde van de gemeente is medegedeeld dat dit nog zeker enige jaren op zich laat wachten.
Aldus werd door de StAB opgetekend op 17 oktober 2013, toen bij u en ten gemeentehuize al
ruim een jaar, namelijk vanaf 26 september 2012 (zie daarover Bijlage KtBp013, de Presentatie
Snowworld uitbreiding 3e baan 20120926), in beslotenheid het nu voorliggende plan ter
verlenging van de derde baan van SnowWorld bekend was (zie ook bij 15). Het zijn die
constateringen die ons mede leiden tot de constatering dat sprake is van onbehoorlijk bestuur.
Voor ons was het rapport van de StAB tijdens de zitting van de Raad van State aanleiding om
dit onderdeel van ons beroepschrift, als zijnde overbodig, in te trekken.
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Bij vii, de Groenkaart.
Met de vaststelling in 2013 van de Groenkaart als onderdeel van de groentrilogie (zie hiervoor)
heeft het college - op aangeven van uw landschapsarchitect - opnieuw geprobeerd het westelijk
weidegebied te onderscheiden als natuurcompensatiegebied bij uitbreiding van SnowWorld.
Door aanvaarding van een amendement van GroenLinks is dit echter gecorrigeerd (zie Bijlage
KtBp014, het Amendement 1309-A Compensatiegebied SnowWorld – aangenomen). Een
nieuwe poging dit te doen lijkt ons zonder meer te rangschikken onder de noemer onbehoorlijk
bestuur. Zie ook bij 10
Eerder hadden wij als Kwaliteitsteam overigens al zo’n correctie gevraagd maar daarop is
indertijd door het college van B&W namens de gemeenteraad negatief gereageerd. Ons
bezwaar was dat de aan de raad voorgelegde Groenkaart niet correspondeert met het besluit
over het bestemmingsplan Buytenpark (zie de Bijlage KtBp015, onze brief KB13-007Groenkaart). De beantwoording (Bijlage KtBp016, Beantwoording KB13007-Groenkaart) klinkt
niet bepaald redelijk.
Zie voor onze visie wat dit betreft ook onze Bijlage KtBp017 met Opmerkingen over de
Groenkaart.
Voor het overige verwijzen we nog eens naar onze stellingnamen in onze Bijlage KtBp001 (de
Inspraakreactie op het voorontwerp bestemmingsplan Verlengde derde baan SnowWorld). In die
bijlage is ook terug te vinden dat, zoals wij stellen bij conclusie 2 van deze zienswijze, van
onredelijkheid sprake is omdat het nu voorliggende plan niet strookt met het provinciale - en
rijksbeleid wat deze regio betreft. Voor de bemoeienis en betrokkenheid van de provincie ZuidHolland zie ook in de nu voorliggende zienswijze bij 12.
Dat, zoals wij stellen, niet op deugdelijke wijze is voorzien in compensatie van de verloren gaande
natuur, verduidelijken we ook nog eens bij 10 van deze zienswijze.
Bij 3, de vertekende beelden
In de vergadering van uw raadscommissie Stad van 8 december 2014 heeft bij een eerste
bespreking van het ontwerp-beeldkwaliteitplan voor SnowWorld het gemeenteraadslid Marcel van
der Tol (GroenLinks) er aandacht voor gevraagd dat op de hierin gebruikte foto-impressies,
SnowWorld een factor 2 te klein is afgebeeld. Met een eigen proeve heeft hij hiervan ook het
Zoetermeerse college van B&W op de hoogte gesteld. Het college hier heeft hierop tot nog toe niet
gereageerd.
Mede naar aanleiding hiervan hebben wij dit aandachtspunt verder onderzocht. Onze bevindingen
hebben we vervat in Bijlage KtBp018 (Betere foto’s). Duidelijk is daarmee ook voor ons dat de
foto-impressies die tot nog toe zijn gebruikt voor de plannen met SnowWorld geen correct beeld
geven. Alleen al hierom zal de procedure grotendeels moeten worden overgedaan.
Niet ontkend kan worden dat de baan op dit moment nog op vele punten in het park onzichtbaar is
maar bij uitbreiding alom aanwezig zal zijn. Om dit te illustreren hebben wij een luchtfoto laten
maken van het park in de richting van SnowWorld en daarop de verlengde derde baan
geprojecteerd. Zie Bijlage KtBp019 (Vanuit de lucht). Om de impact nog duidelijker te maken
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hebben we in deze bijlage het nieuwe bouwwerk ook eens fictief geprojecteerd op twee naburige
plekken.
Zie voor onze opvattingen over het ontwerp-beeldkwaliteitplan SnowWorld ook onze
inspraakreactie daarop en onze zienswijze op de omgevingsvergunning. Onze opvattingen over
het ontwerp-beeldkwaliteitplan handhaven we onverkort ook al hebben we tijdens het schrijven
van deze zienswijze begrepen dat het college daarop inmiddels een reactie heeft vastgesteld. Dat
het college hiertoe is overgegaan vinden we overigens op zichzelf al verstorend voor de discussies
die nog moeten plaatshebben over het ontwerp-bestemmingsplan en wat daarbij hoort. Ook dit
element zou wat ons betreft moeten worden betrokken bij de door ons in de inleiding en bij 5
gevraagde externe toets.
Zoals we bij 1 betogen is hierbij ook het zogeheten FairPlaybeginsel in het geding, zoals bedoeld
in artikel 2:4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Hantering van dat artikel vraagt van de
overheid alle nodige openheid en eerlijkheid in acht te nemen. Tussentijds met commentaren op
reacties op het Beeldkwaliteitplan als gemeente de indruk wekken dat ook de kritiek op het beeld
is afgehandeld, verhoudt zich slecht met dat FairPlaybeginsel.
Wij dringen er zeer bij u op aan de verdere afhandeling van het Beeldkwaliteitplan niet nu ter hand
te nemen maar te betrekken bij de door ons gevraagde toets en later te combineren met de
behandeling van zowel het ontwerp-bestemmingsplan als het ontwerp van de
omgevingsvergunning. Naar ons oordeel moet intussen een nieuw Beeldkwaliteitplan worden
opgesteld met correcte foto-impressies. Tussentijds bepalen dat dit beeldkwaliteitplan onderdeel
uitmaakt van de gemeentelijke welstandnota komt ons onjuist voor.
Bij 4, het in de waagschaal stellen van bijzondere natuurwaarden
Teneinde te onderstrepen wat u in de waagschaal stelt als u de plannen doorzet bevelen we u aan
kennis te nemen van onze Bijlage KtBp020 (Van puinstort tot hotspot van biodiversiteit 2014 2015)
alsmede Bijlage KtBp021 (Jaaroverzicht Fauna Buytenpark Zoetermeer 2014).
Bij 5, de wenselijkheid van toetsing vooraf
In eerdere beschouwingen over SnowWorld en het Buytenpark, en ook nu weer in deze zienswijze
en de bijlagen daarbij, stellen wij veel zaken aan de orde die naar ons oordeel ook bij u twijfels
zouden moeten zaaien over de vraag of het wel kan en mag wat u met deze planvorming wil.
Het lijkt ons bijvoorbeeld van groot belang nu vast te stellen of uw weg langs de provincie ZuidHolland correct is geweest. Het lijkt evenzeer van gewicht nu eerst uit te maken of er wel of niet
een uitvoerige mer-procedure nodig is. Er moet duidelijkheid komen over de regels voor de
natuurcompensatie. Ook alle andere regels en afspraken moeten worden nagelopen. Zo ligt het
voor de hand nog eens goed te bezien of wat nu voorligt eigenlijk wel past in eerder geformuleerde
beleid. Zoals het ook voor de hand ligt nog eens alle juridische haken en ogen op een rij te zetten.
Daarbij moet bijvoorbeeld ook een eerdere uitspraak van de Raad van State worden betrokken
over de maximale hoogte van de (stort)heuvels in het Buytenpark. Daarmee is indertijd de door de
gemeente gewenste hoogte van de puinheuvels verlaagd van 40 naar 20 m. Het argument was
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destijds dat hogere heuvels zouden conflicteren met het open polderlandschap. Het is dan op zijn
minst inconsequent om nu in het park hoger te gaan bouwen dan die 20 m. Kan en mag dat dan
nu zomaar?
Volgens ons zou het goed zijn een onafhankelijk orgaan in te schakelen om op dat soort vragen
antwoord te krijgen. Wij denken dan aan een orgaan als de bij 2 (pt v) genoemde Stichting
Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening (StAB). Maar dat zal
waarschijnlijk niet gaan want voor zover ons bekend werkt die alleen in opdracht van een
rechtspreker.
Wellicht is het eerder haalbaar om zo’n toets te laten verrichten onder auspiciën van de door drie
provincies - waaronder Zuid-Holland - ingestelde Stuurgroep Groene Hart. Het is aannemelijk dat
deze dan, omdat het hier gaat om een meer lokaal en regionaal niveau van ruimtelijke ordening,
hierover advies zal inwinnen bij de in het bijzonder hiervoor in deze regio actieve Stichting Groene
Hart.
Bij 6, publiek of privaat belang?
De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) schreef 15 jaar geleden het rapport
Het borgen van publiek belang. Dit rapport behandelt in hoofdzaak de vraag, of en hoe de
behartiging van publieke belangen - dat wil zeggen taken waarvoor de overheid de
eindverantwoordelijkheid op zich heeft genomen - kan worden verdeeld over de publieke en de
private sector. In de aanbiedingsbrief van dat rapport schreef de WRR: Daarbij is de vraag hoe het
beste kan worden verzekerd dat het publieke belang daadwerkelijk wordt gediend.
Dat is ook hier de vraag. Hoe kan bij een privaat initiatief als uitbreiding van een ski-complex in
een natuurgebied het publieke belang worden verzekerd?
Al is het WRR-rapport voor een ander doel geschreven, het leert zeer duidelijk dat het van belang
is vooraf een goede omschrijving te hebben en specificatie van het publieke belang dat in het
geding is.
Wij menen onder meer met deze zienswijze en de bijlagen duidelijk aan te geven wat dat publieke
belang is als het om het Buytenpark gaat. Dat belang ligt in de natuurwaarden van het Buytenpark
en de mogelijkheden van ons als burgers daarvan profijt te hebben.
Dat publieke belang dreigt het bij u te verliezen van het private belang dat in dit geval kortweg is te
beschrijven als het veiligstellen van de toekomst van de private onderneming SnowWorld. Dat is
wat u met dit plan vooral beoogt. En daarmee maakt u zich dienstbaar aan winst van derden in
plaats van aan het publieke belang. Diverse passages van de stukken van de nu voorliggende
planvorming ademen dit uit. Bijvoorbeeld waar u vastlegt dat het financieel onhaalbaar is
SnowWorld te verplaatsen. Daarmee bedoelt u niet dat het voor u of voor ons onhaalbaar is, maar
dat het voor SnowWorld waarschijnlijk financieel onhaalbaar is. Dat nu zijn precies verschillende
dingen. Daar ligt uw taak niet.
Als u bij het Buytenpark het ondernemersbelang meerwaarde toekent, wat u volgens ons doet, lijkt
dit gemakkelijk tot het onderwaarderen van het publieke belang. In de praktijk is ons zelfs
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gebleken dat, als u de keus krijgt tussen het belang te bewaken van de grote ondernemer - in dit
geval SnowWorld - en het publieke belang - in dit geval vertegenwoordigd door het Kwaliteitsteam
Buytenpark – u kiest voor het eerste. Zelfs als het om kleine zaken gaat teneinde als
Kwaliteitsteam in staat te zijn iets extra te doen ten bate van de natuur.
Een simpel voorbeeld is het verzoek dat wij hebben gedaan om een stuk grond ten westen van de
huidige derde baan van SnowWorld - foerageergebied voor uilen - in erfpacht te krijgen, om
daarmee bij te dragen om de natuur daar beter te beschermen. Zie Bijlage KtBp022 (KB13-023Erfpacht). We deden dit verzoek op 12 december 2013. Let wel: dit was dus nog voordat de raad
het beginselbesluit nam mee te werken aan verlenging van de derde baan van SnowWorld en dus
onder het ongeclausuleerde gezag van het Bestemmingsplan Buytenpark waarin dit gebied als
Natuur is aangewezen. Want dat eerste voorlopige besluit in die richting nam de raad op 16
december 2013. Niettemin kregen wij negatief antwoord op ons erfpachtverzoek: Bijlage KtBp023
(20131220 Zmeer Afwijzing Erfpachtverzoek). Met daarin een zin die tot die ons tot op heden
verbaast vanwege de willekeur die er uit blijkt: We begrijpen uw uitgangspunt, maar zoals u weet
heeft de raad op 16 december jl. ingestemd met de uitbreiding van SnowWorld.
Naar ons oordeel is ook dit niet te rangschikken onder het motto behoorlijk bestuur.
Bij 7, over het oordeel van voorheen het Kwaliteitsteam Groene Hart.
Anders dan mogelijk wordt verondersteld is het eind 2009 verstrekte advies van het Kwaliteitsteam
Groene Hart geen open advies geweest op de vraag wat te doen met het Buytenpark. Integendeel.
Uit uw bijlage 3 blijkt dat het Zoetermeerse college van B&W dit Kwaliteitsteam Groene Hart de
vraag heeft voorgelegd: Welke voorwaarden moeten er gesteld worden aan de komst van een
vierde baan bij SnowWorld, gezien de ligging van het complex in het Groene Hart. De komst van
de vierde baan was dus een gegeven. Het is belangrijk het advies ook in dat kader te zien.
Bovendien kreeg dit Kwaliteitsteam - indertijd ingesteld door de Stuurgroep Groene Hart, een
samenwerkingsverband van de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht - heel kort de
tijd om tot een advies te komen. Daartoe is het team indertijd bijgestaan door - in het
adviesrapportje met namen genoemd – de landschapsarchitect van de gemeente Zoetermeer en
een door SnowWorld betaalde landschapsarchitect.
Het resultaat was een heel beknopt - inclusief illustratie 4,5 pagina’s - en beperkt advies. Het is
werkelijk ongehoord dat dit advies vervolgens een heel apart en eigen leven is gaan leiden,
inmiddels vrijmoedig gebruikt door de gemeentelijke stadsbouwmeester. Gedeputeerde Staten van
Zuid-Holland citeren hem met goedkeurende passages als: concluderend dat sprake is van een
ijle en open draagconstructie waardoor de baan als het ware vrij komt te liggen van het
onderliggend landschap, met als toevoeging: de transparante constructie zorgt voor behoud van
zicht op de lucht. Duidelijk verwijzingen naar het inzicht van het Kwaliteitsteam Groene Hart.
Dit alles zonder dat er ooit in de politieke arena over is gediscussieerd.
Een gang van zaken die door ons bij herhaling is aangevochten zowel bij het team zelf als bij de
medeverantwoordelijke provincie Zuid-Holland, de rijksoverheid, de landelijke ombudsman, maar
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tot nog toe steeds vergeefs. Alle instanties verwijzen naar het gemeentebestuur van Zoetermeer
als verantwoordelijke.
Dat elementen uit dit rapport steeds weer worden herhaald alsof ze zo zijn, alsof ze kloppen,
terwijl nooit sprake is geweest van enige democratische toetsing, is eigenlijk onbegrijpelijk. Zo
wordt dit advies nu als het ware geparafraseerd samengevat als:
1. het landschap reageert op de baan;
2. zo transparant en regelmatig mogelijke constructie, zicht houden op de lucht;
3. verbijzondering van de kop, voorkant naar het landschap maken; onderdeel hiervan vormt de
publiek toegankelijke trap naar de top, een andere belangrijke beelddrager;
4. lichte kleur van het hoofdvolume van de baan, die opgaat in de lucht;
5. eenduidig vormconcept, robuust, strak en “industrieel”;
6. expressie van snelheid, benadrukken van de lengterichting in één materiaal, vooral in de
zijkanten;
7. goede aansluiting op de voorgebouwen, zijkant van de baan loopt door tot op vloerniveau.
Zo’n samenvatting is op zichzelf al heel bijzonder. Punt 3 suggereert dat met de publiek
toegankelijke trap aan de achterzijde het advies is opgevolgd van het Kwaliteitsteam Groene Hart
om van de voorkant de achterkant te maken. Maar om dan te voorzien in een uitzichtspunt aan de
achterzijde was daar slechts een onderdeel van. In de oorspronkelijke ideeën voor een vierde
baan was aan die achterzijde op hoogte een restaurant gedacht.
Het is misschien goed om dit adviesonderdeel er nog eens bij te nemen. Want het Kwaliteitsteam
Groene Hart schrijft letterlijk: De huidige achterkant van het complex en het Buytenpark
daaromheen moet een voorkant worden. Geplaatst tussen de stad en de polders van het Groene
Hart is dit de plek waar de kans ligt een fantastisch uitzicht op het Groene Hart en omgeving te
hebben. Dit betekent dat de baan volgens het Kwaliteitsteam niet alleen een intern gerichte
skibaan moet zijn, maar een multifunctionele externe bestemming dient te krijgen. De kop van de
baan zou een nieuwe publieke ruimte moeten zijn om vanuit de hoogte het Groene Hart te kunnen
ervaren. Dit uitzichtpunt aan de kopse kant van de baan zou een eigen entree vanuit het park
moeten krijgen, dat logisch aansluit op de (recreatieve) routing in het Buytenpark en naar de
Zoetermeerse Meerpolder. Advies: Geef de baan een multifunctionele functie. Maak daarbij van de
achterkant van het bouwwerk een voorzijde. (…)
Laat duidelijk zijn: we zijn het met die visie volstrekt oneens, maar het is natuurlijk flauwekul om
met de introductie van de combinatie uitkijktoren/panoramabalkon/brandtrap te suggereren dat
daarmee van de achterkant van het SnowWorld-complex een voorkant wordt gemaakt.
Overigens hebben wij er in onze inspraakreactie op het voorontwerpbestemmingsplan Verlenging
derde baan SnowWorld (Bijlage KtBp001) op gewezen dat al sinds lange tijd van ons een lijst van
kritiekpunten op en vragen over het advies van het Kwaliteitsteam Groene Hart uitstaat bij de
gemeente. Naar aanleiding van die opmerking kregen we de mededeling dat die lijst niet meer te
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vinden was en het verzoek om die alsnog toe te sturen. De kritiek en de vragen zijn apart
verzameld en bijgewerkt in de tijd dat de Werkgroep Buytenpark nog functioneerde. Die lijst
hebben we opnieuw ingebracht; zie Bijlage KtBp024 (Lijst met kritiekpunten en vragen KGH).
Niettemin hebben we nog steeds geen reactie.
Los daarvan wordt het hoog tijd dat het advies van het Kwaliteitsteam Groene Hart - een
gezelschap dat sinds 2013 niet meer bestaat - uit uw documentatie verdwijnt. We nemen aan dat
het inmiddels voldoende is erop te wijzen dat we hierin worden gesteund door de Stuurgroep
Groene Hart, onder wier auspiciën indertijd het Kwaliteitsteam Groene Hart functioneerde.
Daarvan kreeg de tweede secretaris van het Kwaliteitsteam Buytenpark medio vorig jaar de mail:
From: Programmabureau_Stuurgroep_GroeneHart
Sent: Monday, July 28, 2014 4:05 PM
To: raytim@xs4all.nl
Subject: RE: Kwaliteitsteam Groene Hart opgeheven?
Geachte heer Timmermans,
Wij betreuren het met u dat er nog steeds geciteerd wordt uit een gedateerd rapport. Het Kwaliteitsteam Groene
Hart is inmiddels opgeheven, maar de door hen gemaakte, vaak op eigen initiatief, rapporten kunnen wij niet
vernietigen of intrekken. Citeren uit een dergelijk rapport wordt vanuit het Programmabureau Groene Hart en de
Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart overigens niet gedaan.
Het doel en de werkwijze van de Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart staat toegelicht in het document in
de bijlage. Het programmabureau is de werkorganisatie van de stuurgroep. Nadere informatie over de voortgang
van de huidige projecten vindt u op www.stuurgroepgroenehart.nl.
Met vriendelijke groet,
Peter van Steensel
Het Programmabureau Groene Hart is de werkorganisatie van de Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart.
Lees meer op www.stuurgroepgroenehart.nl

Ook al eerder bent u er trouwens op gewezen dat het niet gepast is het advies van het
Kwaliteitsteam Groene Hart te – blijven – hanteren. Dit gebeurde in 2011 door de Stichting Groene
Hart. Zie Bijlage KtBp025 (Brief Groene Hart Buytenpark).
Bij 8, over de niet bewezen noodzaak van zo’n lange en hoge baan
Nergens is nu de noodzaak nog aangetoond de baan te verlengen tot 300 m. Een verminderde
verlenging, bijvoorbeeld tot 250 m zou nader moeten worden onderzocht. In elk geval zou dan aan
meer voorwaarden kunnen worden voldaan, ook provinciale.
Bij een vorig initiatief beriep SnowWorld zich op eisen van de officiële internationale skibond (de
FIS). Zonder daaraan te voldoen zouden internationale wedstrijden SnowWorld voorbijgaan.
Indertijd is eerst ons en later ook de directeur Stad van de gemeente Zoetermeer gebleken dat dit
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argument incorrect was. Zie voor dit laatste Bijlage KtBp026 a en b (Ambt brief over FIS eisen
20120120 pag 1 en 2). Op dit moment is nergens meer sprake van eisen van de internationale
skibond FIS. Dus is de vraag nu: waarom 300 m lang en ongeveer 70 m hoog?

Bij 9, over de ongewenstheid van de combinatie uitkijktoren/panoramabalkon/brandtrap
In onze inspraakreactie op het voorontwerp (Bijlage KtBp001) beklemtonen we, dat:
a) het letterlijk ongepast is het bouwvolume uit te breiden met een afzonderlijke combinatie van
uitkijktoren/panoramabalkon/brandtrap;
b) er nooit behoefte is gebleken aan een extra uitzichtspunt maar dit feitelijk uitsluitend een
verzinsel is van het niet meer bestaande Kwaliteitsteam Groene Hart (zie in deze zienswijze
ook bij 7);
c) er grote beheers- en veiligheidsproblemen te vrezen zijn. Als de constructie moet worden
gebruikt als vluchtroute is het immers vreemd dat die ook kan worden gebruikt als
toegangsroute. Het is voor een brandtrap bovendien heel bijzonder dat die, zoals de gemeente
schrijft, zal worden afgesloten na zonsondergang en niet meer zal zijn verlicht.
Overigens hebben we al eerder, ook in onze inspraakreactie op het voorontwerp bestemmingsplan
Buytenpark (Bijlage KtBp002) kritiek geuit op pogingen van de onderneming SnowWorld om de
achterzijde te exploiteren als uitzichtspunt. Daarbij hebben we het onder meer opgenomen voor de
vogels die door een dergelijke voorziening gestoord worden op hun route en voor de bezoekers
van het park die er geen enkele behoefte aan hebben om van bovenuit bekeken te worden.
We hebben al eerder aangegeven dat de mogelijkheid moet worden benut de brandtrap binnen de
bouwgrenzen van het complex zelf te houden. We besteden hieraan opnieuw aandacht in onze
zienswijze op de ontwerp-omgevingsvergunning.
Bij 10, over de natuurcompensatie
De Natuur in het Buytenpark dreigt letterlijk en figuurlijk overschaduwd te worden als SnowWorld
daar zijn derde baan mag verlengen tot 300 meter en verhogen tot 70 meter. Een zeer dominant
vreemd lichaam in de open omgeving tussen de Voorweg, Stompwijk en de Meerpolder. Dit
transformeert het Buytenpark van een gebied met een op sommige plaatsen zichtbare skibaan tot
een skicomplex met op sommige plaatsen zichtbare natuur.
Zie voor een nader inzicht voor wat betreft dit onderwerp ook onze Bijlage KtBp027 (de Korte
Notitie Groen en Natuur).Het komt ons zinvol hierbij ook passages uit eerder door u zelf
geformuleerd beleid te raadplegen zoals is verwoord in Bijlage KtBp028 (Gedragscode
Zoetermeer Flora- en Faunawet) en de daarbij horende Bijlage KtBp029 (Brief Gedragscode
FenF). Toch wilt u de nu voorgestelde ontwikkeling toestaan. U verbindt daaraan de voorwaarde
dat de natuur moet worden gecompenseerd.
Elders in deze zienswijze – vooral bij 2 - en in diverse bijlagen geven wij aan dat van die
natuurcompensatie in kwalitatieve en kwantitatieve zin feitelijk weinig terechtkomt. En zoals bij de
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conclusies opgemerkt komt dit mede doordat de afspraken wat dit betreft niet exact zijn
geformuleerd. Waar u streeft naar kwantitatieve compensatie in oppervlakte wijzen wij op de
noodzaak tot compensatie in volume.
De basisfout wat de afspraken betreft zit mede in het niet beschrijven van het begrip footprint. Dit
begrip is door u geïntroduceerd bij de natuurcompensatie-eis en wel om vast te leggen dat de
footprint die bij uitbreiding door SnowWorld aan de Natuur wordt onttrokken elders in het
Buytenpark moet worden gecompenseerd.
In het spraakgebruik is het al snel gegaan over een compensatie in oppervlakte waar wij stellen
dat ook sprake maar moet zijn van compensatie in ruimte. Daarmee aansluitend op het vaak door
ecologen gebruikte begrip footprint.
In onze zienswijze op de ontwerp-omgevingsvergunning voor verlenging van de derde baan van
SnowWorld zullen we onder andere nog eens wijzen op onze inspraakreactie op het ontwerpbeeldkwaliteitplan voor de verlengde derde baan van SnowWorld. We herhalen hier onze stelling:
Uit niets blijkt dat er bij het schrijven van dit ontwerp-beeldkwaliteitplan en bij het gelijktijdig
gepresenteerde natuurcompensatieplan rekening mee is gehouden dat de aantasting van de
natuur door een bouwwerk zoals nu voorzien, niet twee- maar driedimensionaal is. Want het mag
dan zo zijn dat met verlenging van de derde baan ‘slechts’ 3595 m² grond is gemoeid, zoals het
college van B&W heeft uitgerekend; dit deel van het Buytenpark krijgt een bouwkundige, letterlijk
niet-natuurlijke invulling toegevoegd van ongeveer 50.000 m³.
Van nadere berekeningen weten we intussen trouwens dat eerder moet worden gedacht aan een
niet-natuurlijke invulling van ongeveer 75.000 m³.
Bij eerdere besprekingen heeft de gemeenteraad zonder meer duidelijk gemaakt ervan uit te gaan
dat bij uitbreiding van de baan de ruimte die dat inneemt wordt gecompenseerd met natuur.
Ruimte laat zich niet vertalen in vierkante meters maar in kubieke meters.
Het is zoals door ons al vele malen gezegd incorrect om de natuur van het westelijk weidegebied
te beschouwen als kwantitatieve compensatie voor de natuuronttrekking door SnowWorld. Dat
westelijk weidegebied is al jaren geleden als natuur gekenmerkt. Zoals bij 2 gesteld beschouwen
we herhaalde pogingen om zo de natuurcompensatie in te vullen als onbehoorlijk bestuur.
Bij 11, over de randvoorwaarden
Zoals bij 2 is geduid, is niet voldaan aan de eerder geformuleerde randvoorwaarden. Die
randvoorwaarden zijn samengevat, voor zover het meest relevant:
o

Toevoegen van kwaliteit aan het park door vergroting van de uitstraling, bruikbaarheid en
natuurlijkheid van de buitenruimte en door te investeren in het park. Dit houdt ook een
hoogstaande vormgeving (…) in en kwaliteitsverbetering van de inpassing van de derde baan.
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o
o
o
o
o
o
o

De (...) baan wordt landschappelijk ingepast, dat wil zeggen dat de aansluiting van SnowWorld
op het park op maaiveld goed wordt vormgegeven (…).
Terugschuiven met 20 m richting het parkeerterrein van SnowWorld.
Alle verlies aan natuur compenseren.
Voorzien in natuurwaarden onder de baan.
SnowWorld moet zelf voorzien in voldoende parkeerruimte.
Alle toezeggingen van de ondernemer moeten worden opgenomen in de
erfpachtovereenkomst.
Het gebruik van zonnepanelen.

Bij 12, over de rol en de eisen van de provincie Zuid-Holland
Het gaat hier om een gebouw buiten de zogeheten bebouwingscontour van Zoetermeer. Zowel
volgens oud als nieuw provinciaal beleid is daarin geen ruimte, althans niet zonder meer, voor
nieuwe vestiging of uitbreiding van stedelijke functies. Dus moet het uitgangspunt zijn dat niet
moet worden gezocht naar mogelijkheden tot bouw binnen dit gebied.
Alleen onder voorwaarden kan ontheffing worden verleend voor de vestiging of uitbreiding van
omvangrijke intensieve overdekte of openlucht dagrecreatie. Naar ons oordeel is niet aan die
voorwaarden voldaan.
De procedure die is gevolgd ter verkrijging van een provinciale ontheffing van het bouwverbod in
dit deel van het Buytenpark is niet correct. Ter verduidelijking het volgende. Net als indertijd bij het
plan voor een vierde baan van SnowWorld heeft het gemeentebestuur van Zoetermeer ook voor
het plan ter verlenging van de derde baan ontheffing gevraagd aan het provinciebestuur. Voor die
aanvraag zie Bijlage KtBp030 (Aanvraag ontheffing).
Misplaatst daarin is een zeer summiere beschrijving van het besluitvormingsproces en de
uitgebreide verwijzing naar het advies van het Kwaliteitsteam Groene Hart over een geheel andere
plan namelijk de aanleg van een vierde baan van SnowWorld. Maar niet minder verwondering
wekt het verzwijgen van het door u vastgestelde Bestemmingsplan Buytenpark.
Op zijn minst net zo opmerkelijk is de passage op pagina 4 van de aanvraag, waar de gemeente
Zoetermeer stelt: Gezien de grootte en de aard van de uitbreiding van SnowWorld is het
onmogelijk de verlengde derde baan te verstoppen of om een historische referentie te gebruiken
voor het ontwerp van het gebouw. Dit betekent dat de derde baan bewust een contrast zoekt met
het historische karakter van de Meerpolder. Het eerste deel van deze passage kunnen we voor
kennisgeving aannemen, maar het tweede deel is zonder meer te rangschikken onder het motto
’recht praten wat krom is’.
De geflatteerde beeldimpressies in deze aanvraag achten we ontoelaatbaar.
Naar aanleiding van deze aanvraag heeft het college van Gedeputeerde Staten van de provincie
Zuid-Holland een ontheffingsvergunning geconcipieerd. Zie Bijlage KtBp031 (Concept Brief GS
over Ontheffing). Op pagina 1 van die conceptbrief aan Zoetermeer wijzen GS erop, dat zij
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ontheffing kunnen verlenen als sprake is van onevenredige belemmering van gemeentelijk
ruimtelijk beleid en van bijzondere omstandigheden.
Welnu, als het gaat om ruimtelijk beleid geldt het in 2012 van kracht geworden Bestemmingsplan
Buytenpark. Daarin is dit gebied als Natuur bestemd, waar helemaal niet meer mag worden
gebouwd. Het is zo bezien juist een belemmering van gemeentelijk ruimtelijk beleid als de
provincie nu ontheffing verleent voor een bouwactiviteit.
Dan de bijzondere omstandigheden: daar wijzen GS erop (zie onder op pagina 1 en bovenaan
pagina 2) dat de baan moet voldoen aan eisen van de internationale skifederatie. Heel bijzonder,
want in het ontheffingsverzoek zelf komt dit helemaal niet voor. Kan ook niet: een internationale
wedstrijdbaan moet minstens 80 meter hoog zijn. En dus is opnieuw de vraag: waarom moet deze
baan 70 meter hoog worden? Het is extra bijzonder dat dit als eerste punt voor de ontheffing wordt
genoemd
Bijzonder is ook de conclusie dat Buytenpark en SnowWorld bijdragen aan een belangrijk kenmerk
van het Land van Wijk en Wouden, namelijk het contrast tussen het open landschap en de
verstedelijking daaromheen. Wat ons betreft ook te rangschikken onder het motto ’recht praten wat
krom is’.
Ten slotte is in dit concept de voorwaarde van belang die aan de ontheffing is verbonden op
pagina 4: De ontheffing wordt verleend onder de voorwaarde dat de beplanting daadwerkelijk
onder de derde baan aangebracht en onderhouden wordt. Hiervoor dient er in het
bestemmingsplan een voorwaardelijke verplichting opgenomen te worden. Let wel: ónder de derde
baan!
Over deze conceptbrief ter verlening van een ontheffing van het bouwverbod aan de gemeente
Zoetermeer hebben wij als Kwaliteitsteam Buytenpark aan GS een brief geschreven op 2 juli 2014.
Zie Bijlage KtBp032 (Brief KB14-019-GS SnowWorld).
Op diezelfde dag is de aanvraag van Zoetermeer besproken in de provinciale Statencommissie
Ruimte en Leefomgeving.
Na die bespreking hebben GS de definitieve ontheffingsbrief opgesteld zoals u die kent als uw
bijlage 4. Opvallend is dat daarin:
-

de lengte- en hoogte-eisen voor een internationale baan zijn geschrapt. Daardoor ontbreekt nu
het oorspronkelijke hoofdmotief om een verlenging van de derde baan toe te staan. In plaats
hiervan zegt het provinciebestuur nu: Het betreft een verzoek tot uitbreiding van SnowWorld
om de attractiviteit van het complex te kunnen handhaven en te vergroten. Hiervoor dient de
derde skibaan een lengte te krijgen van 300 meter en de breedte van 30 meter te behouden.
Ons is dan intussen overigens volstrekt onduidelijk hoe de provincie tot zo’n absoluut oordeel
kan komen.
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-

Helemaal in het begin van die brief staat: Wij hebben besloten om de ontheffing te verlenen,
onder de voorwaarde dat een voorwaardelijke verplichting voor het aanbrengen en
onderhouden van beplanting onder de derde baan opgenomen wordt in het bestemmingsplan.
Let wel: opnieuw ónder de derde baan!

Zie voor opmerkingen over de provinciale ontheffingprocedure ook onze Bijlage KtBp033
(Aanvullende aantekeningen provinciale ontheffingsprocedure).
Ten derde: het Buytenpark maakt deel uit van het provinciale landschap Wijk en Wouden. In zo’n
gebied mogen van de provincie alleen ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt die de
kernkwaliteiten van deze gebieden behouden of versterken. De kernkwaliteit van dit gebied is niet
overdekte recreatie maar natuur.
Ten vierde: voor Wijk en Wouden geldt een apart provinciaal profiel (Bijlage KtBp034;
Gebiedsprofiel Wijk en Wouden). Daaruit blijkt dat het van de provincie Zuid-Holland de bedoeling
is de Meerpolder een landschappelijk front te laten vormen van Zoetermeer en te behandelen als
een cultuurhistorisch relict. De openheid is daarvan een basispunt. Wij stellen dat juist die
openheid met ontwikkelingen als uitbreiding van SnowWorld in het naburige Buytenpark verloren
gaat.
Met die opvatting staan we niet alleen. Zie bijvoorbeeld de website van de organisatie Erfgoed
Leidschendam. Daar wordt het gemeentebestuur van Zoetermeer het volgende voorgehouden: Als
de oudste droogmakerij van Rijnland is de Meerpolder in de zogeheten Belvédère-nota
gekwalificeerd als topgebied cultureel erfgoed. De consequentie daarvan is dat bij ontwikkelingen
die inwerken op het karakter van de polder rekening dient te worden gehouden met deze
cultuurhistorische waarde en dat deze waarde leidend moet zijn bij de inrichting van het gebied
(…) De skischans zal weliswaar niet in de Meerpolder worden gerealiseerd, maar wel aan de rand
ervan. Gezien de hoogte ervan zal de schans het beeld van de Meerpolder vanuit het
Leidschendamse zodanig domineren, dat genoemde waarden - en daarmee de beleving ervan - in
ernstige mate zullen worden aangetast. Dat zou temeer erg zijn, omdat in Leidschendam op dit
moment in het kader van de Gebiedsvisie Stompwijk plannen worden uitgewerkt die de inwoners
van dit dichtbevolkte deel van Nederland in staat moeten stellen in de komende jaren natuur en
landschappen intensiever te beleven.
Het Gebiedsprofiel Wijk en Wouden geeft overigens duidelijk aan dat de provincie wil dat er aan
de randen van dit gebied geen hoogbouw plaats heeft, maar duidelijk verderop. Letterlijk staat
namelijk in dit profiel: De stadsrand vormt een herkenbaar en aantrekkelijk silhouet naar het
polderlandschap door een gelaagde opbouw: een groene parkachtige rand met daarachter de stad
met accenten in de vorm van hoogbouw. Bij de keus die de gemeente nu maakt is echter sprake
van hoogbouw voor die groene parkachtige rand, dus meteen na de polder, en hoort daar geen
accent in de vorm van hoogbouw.
Opnieuw redenen om de huidige plannen te heroverwegen.
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Het kan niet worden verdedigd dat met de nu voorliggende plannen sprake is van inpassing in of
aanpassing aan een bestaande situatie. Hier moet duidelijk zijn dat de uitbreiding niet zonder meer
past bij de aard en de schaal van het bestaande landschap. Dat het gaat om een grootschalige
ontwikkeling die de bestaande kwaliteit ter plekke verandert. Een ontwikkeling die een grote
impact heeft. Allemaal begrippen die terugkomen in officiële provinciale stukken om duidelijk te
maken wanneer sprake is van transformatie van bestaand landschap. Dit had dus zo moeten
worden gecommuniceerd tussen de gemeente en die laatste had op basis hiervan geen ontheffing
mogen verlenen voor deze verlenging van de derde baan van SnowWorld in het Buytenpark. We
dringen daarom zeer aan op een correctie van de procedure op dit punt.
Bij 13, over de noodzaak van een volwaardige milieueffectrapportage (mer)
Al kan ook het standpunt worden ingenomen dat volgens de wettelijke regels de uitbreiding op
zichzelf niet het aantal bezoekers verhoogt met meer dan 250.000, op grond waarvan sowieso een
uitgebreide mer-procedure noodzakelijk zou zijn, er had hier in de geest van de regeling moet
worden geredeneerd door erop te letten dat hiermee een sportcomplex ontstaat waarvan wordt
geschat dat het bijna 600.000 bezoekers per jaar zal trekken. Dat nu is volstaan met een door
SnowWorld zelf geleverde mer-beoordeling is niet correct. ook al niet omdat de onafhankelijkheid
van de resultaten onzeker is. Er kan geen misverstand over bestaan dat voor een recreatieve
voorziening met het nu genoemde bezoekcijfer zonder meer een uitgebreide mer-procedure
noodzakelijk is. Alvorens verder te gaan zal dit bij handhaving van de plannen alsnog moeten
gebeuren.
We herhalen enkele opmerkingen hierover ook in onze zienswijze op de ontwerpomgevingsvergunning.
Bij 14, over het voorzien in nieuwe parkeerplaatsen
Uitgangspunt in alle besprekingen van de gemeenteraad over de parkeerbehoefte binnen het
Buytenpark is altijd geweest dat SnowWorld dat parkeren op eigen terrein moet realiseren en dat
de bestaande parkeergelegenheid bij Ayers Rock en de begraafplaats dan als overloop dient. De
nu voorliggende overloopaanwijzing op het groengebied strookt daarmee niet. Het realiseren van
zo’n overloop dichtbij SnowWorld zal bovendien tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk
aangewezen overloopgebieden ongebruikt blijven.
Een bijzonder detail in deze discussie is dat wij eind 2011 het groenterrein tussen SnowWorld en
de mountainbikeheuvel hebben aangedragen als mogelijke alternatieve locatie voor de
hondenschool. Daarop hebben we per e-mail van de hoofdafdeling Stad, afdeling
projectmanagement en vastgoed de reactie gekregen: Deze locatie kan niet worden gereserveerd
voor een hondenvereniging omdat hier de openbare parkeerplaatsen van het Buytenpark worden
gerealiseerd, waaronder mogelijk overloopparkeren voor SnowWorld.
En nu, vijf jaar later is het kennelijk de bedoeling dat dit gaat gebeuren. Ten onrechte, zoals door
ons al meermalen betoogd. Bovendien lijkt het eerder voor de hand te liggen op deze locatie
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ruimte te maken voor een betere fietsverbinding.
Bij 15, over het gebrek aan samenspraak
Zoals bij 2 al gememoreerd: Naar verluidt heeft SnowWorld dit plan woensdag 26 september 2012
al in een besloten sessie gepresenteerd aan gemeenteraadsleden (Bijlage KtBp013). Enige tijd is
die 72 pagina’s tellende presentatie bovendien te zien geweest via de website van de gemeente
Zoetermeer. Dat zijn op zichzelf al twee zaken die zeer verbazingwekkend zijn. In de eerste plaats
is het vreemd dat de presentatie besloten is gehouden en dat daarvoor niemand anders, ook het
Kwaliteitsteam niet, is uitgenodigd. En in de tweede plaats hoort een presentatie van een externe
partij als SnowWorld natuurlijk niet thuis op de officiële site van de gemeente, ook nog eens
zonder enige toelichting.
Dat u, als onze vertegenwoordigers, hierbij niet terughoudendheid heeft betracht verontrust ons.
Wij nemen aan dat het niet nodig is u te waarschuwen tegen blind varen op private
ondernemingen die vanzelfsprekend in beginsel een ander hoofddoel hebben dan het uwe. Dat u
ze rekent tot onze Big Five is in de praktijk geen garantie gebleken op succes. Zo weten we van
het afblazen van het vierde-baanplan door SnowWorld en van recente berichten over een andere
van die grote vijf, Dutch Water Dreams.
En wat samenspraak betreft: ook de inbreng van andere instellingen bij de planvorming is zeer
beperkt gebleven, ook al valt dat niet zonder meer de gemeente te verwijten. De gemeente heeft
zelf 10 organisaties aangeschreven met het verzoek om een zogeheten inhoudelijke
overlegreactie. Daarvan hebben er maar 4 gereageerd, allemaal positief: de provincie ZuidHolland, het Hoogheemraadschap van Rijnland, het Stadsgewest Haaglanden en de
Veiligheidsregio Haaglanden. Bij de organisaties die niet hebben gereageerd zitten de
gemeentebesturen van omringende gemeenten en de Inspectie Leefomgeving en Transport. We
zouden ons kunnen voorstellen dat de gemeente een nieuwe poging doet om met die organisaties
over dit plan in contact te komen.
4.Toelichting over onszelf
In Nederland zijn op dit moment bijna 150 ruimtelijke Kwaliteitsteams geregistreerd , alleen al in
Zuid-Holland 18, waaronder het Kwaliteitsteam Buytenpark. Het Kwaliteitsteam Buytenpark is het
enige Kwaliteitsteam voor de regio Zoetermeer.
Zie voor de doelstelling van het Kwaliteitsteam de Bijlage KtBp035 (Akte-72495 Stichting
Kwaliteitsteam Buytenpark) en Bijlage KtBp036 (Kaart KtBp). Zie voor wat nadere gegevens ook
Bijlage KtBp037 (Korte Geschiedenis, maart 2015).
5. Opmerkingen over uw bijlagen bij dit ontwerp-bestemmingsplan
Voor zover hiervoor nog niet aan de orde gesteld willen we over enkele van uw bijlagen bij het
ontwerp-bestemmingsplan nog enkele opmerkingen maken. Die hebben we opgenomen in onze
Bijlage KtBp038 (Opmerkingen bij de gem bijlagen).
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6. Opmerkingen over uw toelichting bij dit ontwerp-bestemmingsplan
Voor zover nog niet gedaan willen we ook over uw toelichting bij het ontwerp-bestemmingsplan
nog enkele aanvullende opmerkingen maken. Die hebben we opgenomen in onze Bijlage KtBp039
(Opmerkingen bij de toelichting).
7. Opmerkingen over de kaart en de regels van dit ontwerp-bestemmingsplan
Voor zover nog niet gedaan willen we bovendien over de kaart en de regels van het onderhavige
ontwerp-bestemmingsplan nog wat opmerken. Dat doen we in onze Bijlage KtBp040
(Opmerkingen kaart en regels).
8. Tenslotte
Stellig ten overvloede zij tenslotte nog eens gezegd dat we het uiteraard primair aan uw wijsheid
en oordeel overlaten ten aanzien van de ruimtelijke ordening voor het Buytenpark een beslissing
te nemen. Maar wij menen met deze zienswijze afdoende duidelijk te hebben gemaakt dat het
gaat om een ingrijpende beslissing die een kritischer debat verdient dan tot nog toe hierover is
gevoerd. Als u dat ook nu achterwege zou laten, laat het zich raden dat u er achteraf uiteindelijk
niet aan kunt ontkomen gebruik te maken van de artikelen 155a tot en met f van de in 2002
gewijzigde Gemeentewet (GW). Deze artikelen strekken tot de instelling van een aparte
raadsenquête, vergelijkbaar met de parlementaire enquête maar dan op lokaal niveau. Daarmee
kunt u met ‘openbare verhoren onder ede’ onderzoek doen naar het gevoerde bestuur over een
bepaald onderwerp. Het zou ons niet verbazen als we uiteindelijk voor zo’n commissie komen te
staan. Zoals dat ook denkbaar is bij bijvoorbeeld het dossier Dutch Water Dreams.
Ook daarom verzoeken wij in de inleiding en bij conclusie 5 om een tijdige toets vooraf.
Los daarvan zijn er diverse onderdelen van de planvorming die nu voorligt waarbij naar ons
oordeel herbezinning is geboden. Als u dan al niet wilt overgaan tot verwerping van het ontwerpbestemmingsplan, maak dan tenminste van uw recht gebruik om daarin enkele wezenlijke
wijzigingen aan te brengen. Te denken valt aan:
-

beperking van het bouwvolume, bijvoorbeeld door de baan korter te maken dan de nu
geplande 300 meter;
de toren als uitgangspunt weg te laten;
beperking van de reservering voor parkeerruimte;
herbezinning op het natuurcompensatieplan;
een apart protocol voor de bouw zelf (zie hiervoor ook onze zienswijze op de ontwerpomgevingsvergunning).

Verder hopen wij u te kunnen inspireren tot enkele afzonderlijke verstrekkende uitspraken bij
motie. Dit kan bijvoorbeeld als het gaat om:
-

het nu en voortaan achterwege laten van het rapportje van het Kwaliteitsteam Groene Hart;
de handhaving van alle regels voor het Buytenpark;
apart overleg over de plannen met het Kwaliteitsteam Buytenpark.
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