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Kwaliteitsteam signaleert:  

Valse start nieuw bestemmingsplan Buytenpark 
Zoetermeer 28 januari 2011 - Het Zoetermeerse gemeentebestuur dreigt een valse 
start te maken in het proces op weg naar een nieuw bestemmingsplan voor het 
Buytenpark. Zo signaleert  het Kwaliteitsteam Buytenpark.  
 
Want daarvan is volgens het team zonder meer sprake, als de gemeenteraad maandag 31 
januari afziet van een uitvoerige milieu-effectrapportage (MER) voor verdubbeling van 
SnowWorld binnen dat bestemmingsplan. En als het college nu al voor die ingreep in het 
park toestemming gaat vragen aan het provinciebestuur.  
 
In een brief aan alle gemeenteraadsfracties wijst het Kwaliteitsteam erop, dat als SnowWorld 
hier een gigantische vierde skibaan mag bouwen, er een groot recreatief complex ontstaat 
dat zonder enige twijfel invloed zal hebben op diverse aspecten van het huidige park. “Bij 
zo'n voorziening is als regel een MER verplicht. Gelet op een recente uitspraak van het 
Europees hof zou het goed te verdedigen zijn als de gemeenteraad nu ook in dit geval zo'n 
eis stelt”. 
Maar volgens het team is nu niet alleen een onafhankelijk milieu-effect-rapport nodig, maar 
ook een ‘groencompensatieplan’ voor het geval de nieuwbouw van Snowworld doorgaat, een 
integraal parkeeronderzoek en een inspraakrouteboek voor het nieuwe bestemmingsplan 
Buytenpark 
 
Met dit laatste bedoelt het Kwaliteitsteam een apart stuk, met precies de hele 
inspraakprocedure. “Niet alleen inspraak over het bestemmingsplan als geheel, maar ook 
over de diverse onderdelen afzonderlijk. Dus ook wat de gemeentelijke planners willen met 
de begraafplaats, de volkstuinen, SnowWorld 4, de verplaatsing van sportverenigingen als 
de paintballclub, enzovoort”, aldus het team. “Wat er nu ligt, kan - ook al zijn het inmiddels 
honderden pagina's - volgens ons geen goede basis zijn voor een nieuw bestemmingsplan”.  
 
Het team merkt voorts op dat nergens in de stukken iets is terug te vinden over de eerdere 
besluitvorming rond het Burgerinitiatief Buytenpark. Daarmee heeft het Buytenpark medio 
vorig jaar op verzoek van het Kwaliteitsteam deels een beschermde status gekregen en is de 
inspanningsverplichting vastgelegd om het natuurlijke karakter en de daarmee gepaard 
gaande beleving te vergroten. 
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Noten voor de redactie  
Het Kwaliteitsteam Buytenpark is een open samenwerkingsverband van gebruikers van de 
natuur in het Buytenpark. Het 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. Inmiddels hebben zich ook mensen uit andere wijken als belangstellend lid gemeld 
en zijn er contacten met andere organisaties om deel te nemen. Op het weblog 



http://buytenparkzoetermeer.web-log.nl. worden belangstellenden op de hoogte gehouden 
van de ontwikkelingen rond dit natuurpark. 
 
Informatie (niet voor publicatie) 
Informatie: L.S. van den Berg, 079-3163631/Raymond Timmermans, 079-3213096 
 
Bijlage 
Brief aan raadsleden. 
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