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Portefeuillehouder: 

Vissers 

Bijlagen: 

 

Ter inzage: 

Tekening uitbreidingsplannen 

OGC 

 

Voorstel:  

Krediet van € 100.000,= beschikbaar stellen ten behoeve van uitbreidingsplannen Oosterhoutse 
Golfclub 

 

Samenvatting 

 

De Oosterhoutse Golfclub (OGC) wenst een aantal zogenaamde oefenholes aan te leggen. Teneinde 

dit te realiseren, wordt een aantal holes verplaatst naar een perceel grond, dat men wil gaan pachten 

van Staatsbosbeheer (gelegen ten zuidoosten van de Lange Dreef). Deze oefenholes (9 holes par 3) 

zijn bedoeld voor beginnende golfers die er hun opleiding krijgen en voor de jeugd is deze uitbreiding 

een uitgelezen kans om vertrouwd te raken met de golfsport. Daarnaast kan OGC met deze 

oefenholes minder-validen de mogelijkheid bieden om deze sport te bedrijven. OGC moet fors gaan 

investeren om deze uitbreiding te realiseren en heeft de gemeente verzocht hiertoe een financiële 

bijdrage te verstrekken van € 100.000,=.  Daarnaast dient er voor de verplaatsing van de holes een 

procedure tot herziening van het bestemmingsplan te worden opgestart.  

 

Wat willen we bereiken? 

 

OGC heeft al jaren de wens om tot uitbreiding van het aantal holes op haar golfbaan te komen. 

Aangezien men te maken heeft met een vergrijzend ledenbestand, bestaat de behoefte om een aantal 

oefenholes aan te leggen. Met deze extra faciliteit kunnen oudere golfers langer blijven golfen en 

kunnen jongere en startende golfers de grondbeginselen van deze sport onder de knie krijgen. 

Hiervoor zijn diverse locaties in beeld geweest, welke om diverse redenen uiteindelijk niet haalbaar 

bleken te zijn. Nu is een locatie gevonden ten zuidoosten van de golfbaan, welke grond eigendom is 

van Staatsbosbeheer. Er worden van de golfbaan 4 holes verplaatst naar deze locatie, zodat op de 

golfbaan voldoende ruimte ontstaat voor de aanleg van de oefenholes. Op het  perceel waar de 4 

holes worden aangelegd zijn nu (ondanks de ligging binnen de Ecologische Hoofdstructuur) slechts 

beperkte ecologische waarden aanwezig. De aanleg van de 4 holes gaat gepaard met de aanleg en 

instandhouding van nieuwe natuur, zowel op de bestaande golfbaan als op het uitbreidingsgebied. In 

de uitbreiding wordt zelfs de helft van het areaal ingericht als natuur. Met de aanleg van poelen (o.a. 

voor aanwezige populatie kamsalamanders), gevarieerde bosjes, mantel-zoom vegetatie en 

kruidenrijke graslanden worden de ecologische waarden van het gebied verhoogd. Per saldo worden 

de natuurwaarden en ook de ecologische hoofdstructuur als gevolg van de uitbreidingsplannen 

versterkt.  
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Procedure tot herziening bestemmingsplan 

 

De verplaatsing van de holes vindt plaats naar een gebied, dat is gelegen in de Ecologische 

Hoofdstructuur (EHS). Hierover zijn regels opgenomen in de Verordening Ruimte, vastgesteld door 

Provinciale Staten van Noord-Brabant. Eén van deze regels is dat de EHS die hierdoor wordt 

aangetast, wordt gecompenseerd. Daartoe dient een plan te worden opgesteld, waarin zowel te 

worden vastgelegd op welke wijze de compensatie plaatsvindt, als de wijze van beheer hiervan. Dit 

plan is inmiddels opgesteld. Hierin is bepaalde dat de compensatie zowel plaatsvindt op het terrein 

waar de uitbreiding plaatsvindt, als op de huidige golfbaan. Dit betekent dus een kwaliteitsimpuls voor 

het gebied. De noodzakelijk procedure tot herziening van het bestemmingsplan zal voor de 

zomervakantie worden opgestart, zodat uw raad rond de zomervakantie een besluit kan nemen 

omtrent vaststelling van dit bestemmingsplan.  

 

Verstrekking financiële bijdrage 

 

OGC heeft gevraagd of de gemeente bereid is een financiële bijdrage ter beschikking te stellen, 

aangezien de uitbreiding van de golfbanen (evenals noodzakelijke compensatie van de EHS) een 

forse financiële inspanning vergt.  Ons college stelt uw raad voor hiertoe een krediet beschikbaar te 

stellen. De uitbreiding van de golfbaan vormt enerzijds een versterking van de recreatieve functie en 

anderzijds draagt de uitbreiding bij aan het versterken van de natuur- en landschapswaarden in het 

buitengebied. 

 

De uitbreiding van de golfbaan  is een gedeeltelijke uitwerking van de visie van Herstructurering 

Groene Poort Seters. Er wordt in de Groene Poort Seters op visieniveau reeds gesproken over het 

versterken van de poort functie door het bieden van extra recreatieve waarden. Ook de provincie 

verzoekt in het kader van de aantasting van de EHS overigens om een visie voor een gebied dat 

groter is dan alleen de uitbreiding van de golfbaan, en met de reeds opgestelde visie voor Groene 

Poort Seters is reeds aan deze wens voldaan. De aanleg van de golfbaan gaat gepaard met de 

aanleg van nieuw toegankelijk landschap en natuur en daarmee wordt uitwerking gegeven aan de 

visie voor Groene Poort Seters. Op basis hiervan wordt voorgesteld een bijdrage vanuit het 

landschapspark (vrije reserve) beschikbaar te stellen. 

 

Door de compenserende maatregelen in de EHS worden de natuur en het landschap ter plaatse 

verbeterd en versterkt. Zo wordt een deel van een perceel gelegen aan de Hoevestraat , dat in 

eigendom is van OGC, verpacht aan dezelfde boer die ook de gronden in het akkerreservaat gaat 

beheren. Als begrenzing van het akkerreservaat zal op dit perceel ook een sloot, alsmede een 

(onverhard) voetpad worden aangelegd. De beleving van dit deel van terrein voor het publiek wordt 

hierdoor groter.  

 

De versterking van natuurwaarden in het plangebied zal (samengevat) dus worden gerealiseerd door: 

 Aanleg van meerdere poelen ten behoeve van de in het gebied aanwezige kamsalamander en 

andere amfibieën; 

 Ontwikkeling van bloemrijke schraalgraslanden; 

 Aanleg en verbetering van bosranden en struweel; 

 Versterking van natuurwaarden op het bestaande golfterrein door een aangepast ecologisch 

beheer; 

 realisatie van biologische akker op een perceel dat in eigendom is van de golfclub ter 

completering van het akkerreservaat als onderdeel van landschapspark de Open Linie; 

 Versterking van de ecologische infrastructuur. 

 

Naast de maatregelen die zijn genomen binnen het Landschapspark De Open Linie (o.a. binnen het 

Akkerreservaat) betekent dit dus een extra toevoeging van natuur in het gebied. Op grond hiervan 

wordt voorgesteld het krediet tevens (deels) te dekken uit het groenfonds.  

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

 

Gelet op bovenstaande argumenten stellen wij u  voor om een krediet van € 100.000,= beschikbaar te 
stellen ten behoeve van de uitbreidingsplannen van OGC.   
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Wat mag het kosten? 

 

Voorgesteld wordt dit krediet voor 50% te dekken vanuit de vrije reserve (landschapspark) en voor 

50% vanuit het groenfonds.  

 

Op welke manier is/wordt vormgegeven aan burgerparticipatie? 

 

De procedure tot herziening van het bestemmingsplan zal binnenkort worden opgestart. Op de 

gebruikelijke wijze zal eenieder de gelegenheid hebben hierop de reageren.  
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BESLUIT VAN 
DE RAAD 

 

Nummer: BI.0150089 

 

 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE OOSTERHOUT; 

 

Overwegende, dat de Oosterhoutse Golfclub (OGC) plannen heeft tot uitbreiding van haar golfbaan; 

 

Dat  OGC heeft gevraagd om een financiële bijdrage van de gemeente vanwege de forse 

investeringen die met deze uitbreidingsplannen gemoeid zijn; 

 

Dat het vanwege het feit dat met deze plannen de visie voor de herstructurering van het gebied 

Groene Poort Seters (Landschapspark De Open Linie) gedeeltelijk wordt uitgewerkt en dat hiermee 

tevens landschapsverbetering plaatsvindt en de natuur ter plaatse wordt verbeterd; 

 

Dat op basis hiervan wordt voorgesteld een bijdrage van € 100.000,= beschikbaar te stellen; 
 

Gelezen het voorstel van het college van 27 maart 2015 

 

BESLUIT: 

 

1. Een krediet beschikbaar stellen van € 100.000,= en dit bedrag voor 50% ten laste te brengen 

van de vrije reserve (landschapspark De Open Linie) en voor 50% ten laste van het groenfonds; 

2. Dit vast te stellen als de 2e wijziging van de begroting 2015 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 21 april 2015. 

 

 

DE RAAD VOORNOEMD, 

 

 

     , voorzitter 

 

 

     , griffier 

 


