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Geacht college,
Met bovengenoemde brief stelde u de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) in de
gelegenheid te adviseren over de Aanvulling op het milieue ffectrapport (MER) voor de
uitbreiding van de golfbaan ’t Gagel van 9 naar 18 holes.
Voor de 18 holes golfbaan is in 1992 een MER opgesteld. Daarover heeft de Commissie in
1992 een positief toetsingsadvies uitgebracht. Vervolgens zijn 9 holes van de golfbaan
gerealiseerd. Omdat de nu voorliggende plannen tot uitbreiding van de golfbaan een andere
opzet kennen dan in het oorspronkelijke MER was voorzien, is een aanvulling op het MER
opgesteld en is een Natuurtoets ui tgevoerd.
Het geactualiseerde MER en de Natuurtoets zijn op 2 juni 2003 ter inzage gelegd. Er zijn
hierover geen inspraakreacties binnengekomen. De Commissie heeft evenwel kennis
genomen van de inspraakreacties die in 2002 bij de ter visie legging van het voorontwerp
bestemmingsplan zijn ingediend.
De Commissie is van oordeel dat in de Aanvulling MER ’t Gagel en de Natuurtoets ’t Gagel
de essentiële informatie aanwezig is voor de besluitvorming over de uitbreiding van de
golfbaan ’t Gagel.
De Aanvulling op het MER geeft duidelijk en aan hoe de effecten van het gewijzigde ontwerp
zich verhouden tot de effecten van het meest milieuvriendelijke alternatief, zoals die in het
MER van 1992 zijn beschreven. De effectbeschrijving is overzichtelijk en voldoende
uitgebreid en volledig.
De conclusies uit de Natuurtoets zijn in zijn algemeenheid juist en geven daarmee de
essentiële informatie die in het kader van m.e.r. nodig is voor de besluitvorming over de
uitbreiding van de golfbaan, al moet worden aangetekend dat mogelijk bij de nog te volgen
procedure in het kader van de Flora- en Faunawet voor enkele soortgroepen meer aandacht
gewenst is. Zie bijlage 5 voor een nadere toelichting.
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Zo adviseert de Commissie na te gaan of in de kwelsloten beschermde vi ssoorten
voorkomen, en zo ja, hoe deze kunnen worden beschermd.
Verder vraagt zij aandacht voor het handhaven van de waterkwaliteit in de kwelsloten.
Verbredingen van de kwelsloten hoeven niet bij voorbaat negatief uit te pakken, mits deze
zeer voorzichtig worden uitgevoerd. Met name de smalle sloot tussen hole 7 en 16 zou aan
één kant verbreed kunnen worden om de waterflora en fauna meer ruimte te geven. Daarbij
moet worden voorkomen dat voedselrijke oeverbodem in het water terecht komt.
De Commissie hoopt met haar advies een constructieve bijdrage te leveren aan de
besluitvorming. Zij zal graag vernemen hoe u gebruik maakt van haar aanbevelingen. Dit
houdt in dat de Commissie graag het vastgestelde bestemmingsplan krijgt toegestuurd.
Hoogachtend,

prof.dr.ir. F.M. Maas
Voorzitter van de werkgroep m.e.r.
Golfbaan 't Gagel te Zwolle
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