Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark
PERSBERICHT
Kwaliteitsteam niet akkoord met verhuizing tuinvereniging naar Buytenpark
Het Kwaliteitsteam Buytenpark gaat niet akkoord met het besluit van de Zoetermeerse
gemeenteraad om Tuinvereniging Seghwaert naar het Buytenpark te verhuizen. “Dit punt
moet worden opgenomen in het Bestemmingsplan Buytenpark. Daarvan hebben wij al
eerder gezegd dat wij dit incorrect vinden, onder meer omdat het een directe bedreiging is
van weidevogels in het Buytenpark. Als de gemeenteraad verplaatsing toch doorzet, zullen
wij het verzet hiertegen zo nodig tot de Raad van State voortzetten. Daarmee is verhuizing
van de tuinvereniging per 1 januari 2013 sowieso onhaalbaar”, aldus het Kwaliteitsteam.
Het team herhaalt hiermee de opmerkingen die het al meermalen aan het gemeentebestuur
heeft overgebracht. “Wat wij er ook van zeiden, wij hebben nooit het idee gehad dat er ook
maar één moment naar is geluisterd. Integendeel, het college van Burgemeester en
Wethouders heeft enkele weken geleden besloten het overleg met ons in de Werkgroep
Buytenpark op te schorten”. Als reden geeft de gemeente dat er voorlopig geen geld is om
verbeteringen uit te voeren in het Buytenpark en het dus geen zin heeft nu daarover verder
te praten. Daarbij geeft het college aan dat uitvoering van de verbeterplannen geheel
afhankelijk is gemaakt van de te verwachten hoge erfpachtgelden van SnowWorld’s vierde
baan. Nu die niet doorgaat, valt de bodem weg onder de financiering.
Ongewenste tuinen
“Zo’n financieringsbeleid is volstrekt onaanvaardbaar. Hoe meer bewijs wil je hebben van de
stelling dat de betaler bepaalt?”. Het Kwaliteitsteam vindt het mede daarom onacceptabel dat
wel vele tonnen worden uitgetrokken voor iets dat het Buytenpark geheel niet ten goede
komt, namelijk de vestiging van percelen voor een honderdtal leden van de Tuinvereniging
Seghwaert. Iets dat trouwens ook veel leden van die vereniging zelf niet willen.
Kwadrant blijvende verliespost
“Wij gunnen de mensen van de tuinvereniging echt alle goeds, maar denken dat ze beter af
zijn op hun huidige plaats”. Die ligt binnen het projectgebied Kwadrant bij het Prinses
Maximaplein. De gemeente wil dit gebied vooral vrijmaken voor bouw ten behoeve van
vrijetijdsbesteding. Kennelijk is tuinieren dat dus niet. De afgelopen tien jaar is echter elke
poging tot grootschalige leasurevoorziening mislukt. Vaak ten koste van gemeenschapsgeld
zoals bij Dutch Water Dreams. De toekomst is gezien de economie somber. ”Daarom vinden
wij het onlogisch, onzinnig, overbodig en dus ongewenst te beslissen tot verhuizing van de
Tuinvereniging Seghwaert naar het Buytenpark en daarvoor geld uit te trekken. Met deze
handelswijze voegt de gemeente een verliespost toe aan de 1,1 miljard hoge landelijke
kostenpost van vooralsnog onverkoopbare gemeentelijke commerciële bouwgrond. De
voorgenomen verhuizing gaat ook nog eens drie keer ten koste van groen en natuur: in het
Kwadrant, in het Buytenpark en bovendien kan er geen sluitende begroting worden
gevonden voor noodzakelijke verbeteringen van de natuur in het Buytenpark”.
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Noten voor de redactie
Het Kwaliteitsteam Buytenpark is sinds 5 januari 2012 een stichting. Deze 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. Ook mensen uit andere wijken hebben
zich als belangstellenden gemeld en er zijn contacten met andere organisaties om deel te
nemen. Op het weblog http://buytenparkzoetermeer.weblog.nl. worden belangstellenden op
de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rond dit natuurpark.

Informatie (niet voor publicatie)
Informatie: Leon van den Berg, 079-3163631/06-20139845.
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