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1. INLEIDING 

De Stichting Golf Teteringen (SGT) heeft het voornemen om in de 
gemeente Teteringen. grenzend aan Breda. een 18-holes golfbaan met 
bijbehorende voorzieningen aan te leggen. Het terre in waarop het plan 
betrekking heeft. beslaat een oppervlakte van ca. 80 ha. momenteel in 
gebruik als agrarisch gebied. 

Voor het vaststellen van de tweede partiele herziening bestemmingsplan 
Buitengebied van de gemeente Teteringen heeft de initiatiefnemer een 
milieu -effectrapport opgesteld (MER) 1 J. 

Het MER is van 12 augustus tot en met 12 september ter inzage gelegd 
te zamen met het ontwerp bestemmingsplan: Tweede partiele herziening 
bestemmingsplan buitengebied (zie bijlage 2). Op 9 augustus 1993 ver
zochten Burgemeester en Wethouders van de gemeente Teteringen de 
Commissie voor de m.e.r. advies uit te brengen over het MER (zie bij
lage 1). 

De Commissie dient een oordeel te geven over het MER waarbij zij als 
toetsingskader hanteert: 
• de richtlijnen voor de inhoud van het MER die werden vastgesteld op 

25 februari 1993 door de gemeente Teteringen: 
• de toetsing aan de regels voor de inhoud van een MER zoals opge

steld in artikel 7.10 van de Wet Milieu beheer (Wm): 
• signaleren van eventuele onjuistheden in het MER (Wm. artikel 7.23. 

tweede lid). 
Dit advies is opgesteld door een werkgroep van de Commissie (zie voor 
de samenstelling bijlage 3). 
Conform art. 7.26 tweede lid van de Wet milieubeheer heeft de Commis
sie de via het bevoegd gezag ontvangen opmerkingen over het MER in be
schouwing genomen (zie overzicht in bijlage 4) . V~~r zover de reacties 
betrekking hadden op milieu-aspecten zijn zij door de Commissie in het 
advies verwerkt. Tevens heeft de Commissie het verslag van de openba
re zitting. d.d. 2 september 1993. bij haar advies betrokken. 

Hoofdstuk 2 van dit advies bevat de beoordeling van het MER op hoofd
lijnen. In hoofdstuk 3 wordt een aantal opmerkingen over het MER aan
gegeven. die bij de verdere besluitvorming een rol kunnen spelen. dan
weI als correctie kunnen worden beschouwd op de in het MER geleverde 
informatie. Hoofdstuk 4 bevat enkele aanbevelingen over de wijze waar
op de informatie in het MER een rol kan spelen in de verdere besluit
vorming. 

1 Besluit m.e.T. art. 10.2. bijlage C. 
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2. 

3 . 

ALGEMEEN OORDEEL OVER HET MER 

Het MER bevat voldoende infonnatie om het bevoegd gezag in staat te 
stell en het milieubelang een volwaardige rol te laten spelen blj de 
besluitvonning over de voorgenomen activiteit. Het MER is een bondig 
en overzichtelljk document dat toegankelijk is voor een breed publiek. 

De Commissie merkt weI op dat blj de vergelijking van de alternatieven 
het golfalternatief weinig rekening houdt met de milieugevolgen. Met 
name de keuze om de golIbaan in de open omgeving in te passen door 
aanleg van gesloten bossages (in noord-westen van het plangebied) is 
niet confonn het uitgangspunt van een goede landschappelijke inpas
sing 2). Het meest milieuvriendelijke alternatief biedt hier weI vol
doende oplossing voor door het open karakter van het gebied zoveel mo
gelljk te handhaven. 

OPMERKINGEN OVER HET MER 

Behoefteraming 
Bij de behoefteraming van de gollbaan wijst de Commissie op het vol
gende. In tegenstelling tot wat in tabel 2 .1 staat venneld heeft de 
gollbaan Princenbosch/Rijen 18 holes (Lp.v 14). Hierdoor verandert 
het totaal aantal holes tot 78. waardoor de berekening zich wijzigt en 
er in de regio maximaal behoefte is aan een 18-holes golIbaan en niet 
nog een 9-holes gollbaan. De berekening is als voIgt: 78 holes en 50 
golfers per hole resulteert in 3900 golfers. Het genoemde aantal 5000 
golfers geeft een restant 1100 golfers. Dit leidt tot een behoefte aan 
maximaal 22 holes in plaats van 26 holes. in golftennen betekent dit 
een 18-holes golIbaan. 

Waterpartijen en afwatering 
Het MER laat zowel blj het goll'altematief als het me est milieuvrien
delijke alternatief een aantal waterpartijen op de tekeningen zien. 
Onduidelijk is: 
• de oppervlakte van de waterpartij en; 
• de diepte van de waterpartijen. Omdat dit gegeven niet in het MER 

is venneld is het voor de Commissie vervolgens moeilijk te beoorde
len of er bij de aanleg van de golIbaan grand van buiten moet wor
den aangevoerd; 

2 Zie inspraakreactie nr. I . 
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• de relatie van de waterpartij en met elkaar en met de omgevlng. Bij 
het hoofdstuk Leemten in kennis wordt vermeld dat de kennls over de 
huidige slootbodems en waterpeilen ontbreekt. Deze gegevens ziJn 
bij het Waterschap de Boven-mark verkrijgbaar'J. 

De Commissie verwacht dat met behulp van deze aanwezige kennis de uit
voering van de waterpartljen ter hand wordt genomen. 

Grondwateronttrekking en beregening 
Het MER geeft onvoldoende inzicht in de hoeveelheid te onttrekken 
grondwater en de gevolgen die dit heeft op de grondwaterstand. De wij
ze van berekenlng is onduidelijk. Als uitgangspunt voor de berekenlng 
is het beter om uit te gaan van een gemiddeld hydrologisch Jaar, een 
10% droog jaar en een 90%) droog jaar. Dit geeft een beter inzicht in 
de te verwachten beregeningshoeveelheden over een langer termijn met 
in achtneming van de consequenties hiervan in een relatief droog Jaar. 
Daamaast is de berekening van de beregeningshoeveelheden in de nulal
ternatieven niet gebaseerd op reele gegevens. Het plangebied bestaat 
voor het grootste deel uit maisakkers. enkele percelen van boomkwekers 
en het natste gedeelte is grasland. Het is de vraag of er in dit ge
bied beregend wordt en of de autonome ontwikkelingen (meer maisakkers) 
hierin veel verandering brengen. De golfaltematieven hebben met be
trekking tot dit aspect waarschijnlijk een negatief effect op het mi
lieu 'J. Ook is nlet duidelijk op welke wijze en met welk water de 
waterpartlj in het zUid-oostelijke deel van het plangebied het hele 
Jaar gevuld zal blijven. er is immers sprake van droogvallende sloten 
tljdens de zomerperiode. 
De Commissie verwacht dat precieze infom1atie over bovengenoemde as
pecten bij de vergunningverlening boven tafel komL 

Evaluatieprogramma 
Het MER geeft een voldoende overzicht van de aspecten die in het eva
luatieprogramma opgenomen kunnen worden met dien verstande dat er ten 
aanzien van de grondwaterstand een monitoringprogramma moet worden op
gesteld. Het ligt voor de hand het evaluatieprogramma zoveel mogelijk 
te laten aansluiten op het nog op te stell en beheerplan, zie de aanbe
velingen van de Commissie in hoofdstuk 4 van dit advies. 

3 Zie inspraakreactie nr. 3. 
4 Zie Inspraakreactie nr. 8. 

-3 -



4 . AANBEVELINGEN BIJ DE VERDERE BESLUITVORMING 

In de verdere besluitvonning zoals bij de vaststelling van het bestem
mingsplan: Tweede partH~le herziening bestemmingsplan Buitengebied 
1993 en eventuele vergunningverlening dient een aantal aspecten nader 
te worden uitgewerkt. . 
Inrichtingselementen zoals de ruimtelijke inpassing van de golfbaan 
voor het deel dat grenst aan de stedelijke rand van Breda en de 
Groenstraat kunnen op dezelfde wijze onderdeel worden van het bestem
mingsplan zoals dat voor de dorpsrand Teteringen is beschreven. zie de 
paragraaf: Nadere regels per gebied op bIz. 10 en 11 van het ontwerp
bestemmingsplan. De Commissie wijst met nadruk op het open-landschap 
aan de overzijde van de Groenstraat. Ook vraagt de Commissie aandacht 
voor de belevingswaarde vanuit Breda. Creatie van een aantrekkelijke 
rand (voor het hele plangebiedl, eventueel door de aanleg van een re
creatieve wandelroute. verhoogt de belevingswaarde van de golfbaan 
vanuit deze kant'). 
De Commissie onderschrijft de keuze die de gemeente in het bestem
mingsplan maakt met betrekking tot de ontsluitingswljze. Het MER toont 
duideIijk aan dat de ontsluiting Via de Branderij. ontsluitingsvariant 
A het minst geluidhinder oplevert'). V~~r de belasting door verkeer 
in de buurt Kerkeind moeten passende maatregelen genomen worden 7). 

Gebruik en beheer 
De gemeente geeft in het bestemmingsplan aan dat er bij de inrichting 
rekening gehouden dient te worden met het meest milieuvriendelijke al
ternatief zoals dat in het MER is beschreven. Ongeacht welk alterna
tief uitgevoerd gaat worden. is het van groot belang om een beheerplan 
op te stellen. conform het voorstel in hoofdstuk 9 van het MER. In een 
beheerplan kunnen afspraken worden gemaakt die niet in een bestem
mingsplan kunnen worden geregeld en die weI van groot belang zijn voor 
het milieu. 
Dit beheerplan kan worden opgesteld op basis van een convenant (over
eenkomst) tussen iniUatiefnemer en gemeente. In deze overeenkomst 
worden afspraken gemaakt omtrent het gebruik en beheer van de golf
baan. De Commissie adviseert om meer in het beheerplan op te nemen dan 
in het MER genoemd staat. Zo kunnen bijvoorbeeld in het plan de vol
gende aspecten worden opgenomen: 
• aard en omvang van het gebruik en opslag van bestrijdingsmiddelen 

en meststoffen: 
• wijze en frequentie van maaien van de fairways en roughs: 
• beregening: 
• gebruik van verlichUng: 
• voorzieningen voor opslag van brandstoffen en draaiende apparatuur: 
• wijze van gebruik van geluidsveroorzakende machines: 
• inrichtingsplan op basis van het gekozen schetsontwerp. 

5 Zie lnspraakreactle nr. 9 . 
6 Zie tnspraakreactie nr. 2. 
7 Zle inspraakreactie nr. 5. 
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BIJLAGEN 

bij het toetsingsadvies 
over het milieu-effectrapport 

Golfbaan Teteringen 

(bijlagen 1 tim 4) 



BIJLAGE 1 

Brief van het bevoegd gezag d.d. 9 augustus 1993. waarin de Commlssie 
in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen 

gemeente teteringen 
ingekomen : 

bezoekadres: 
hoevenei nd 3 

nummer 

dossier 
correspondent i e- adres : 
postbus 10.001 
.1.847 zz teteringen 
teLefoon: 076·713555 
fax: 076-878540 

betaalmogel i jk.heden: 
pos tbank 1067101 
abn 52.17.19.119 
rabo 15.09.00.910 

De 

uw brfef van: teteringen : 9 augustus 1993 

uw kermerk ons kennerk: 931BBO/BR022.Jea 

onderwerp M.e.r.golfbaan 
Teteringen 

Geachte mevrouw/heer, 

Ingevolge de desbetreffende voorschriften van de wet algemene 
bepalingen milieuhygiene zenden wij u bijgaand: 
a. een afschrift van de aanbiedingsbrief en het bijbe horende 

milieu-effectrapport Golfbaan Teteringen, zoals dat 
inmiddele door de raad van de gemeente Teteringen is 
aanvaard; 

b. een exemplaar van de hierop betrekking hebbende 
bekendmaking. 

Macht u daar in het kader van de beoordeling van het milieu-effect
rapport behoefte aan hebben dan kunt U op aanvraag tevens in het 
bezit kamen van het ontwerp-bestemmingsplan. 
Zodra daartoe, mede ter uitvoering van bovenbedoelde wettelijke 
bepalingen, aanleiding is zullen wij u nadere inforrnatie toezenden. 
Uw bericht wachten wij af. 

Bijlagen 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Teteringen, 
secretaria, burgemeester, 



BIJLAGE 2 

Openbare bekendmaking in "De Stem" d.d. 11 augustus 1993 

gemeente teteringen 

ALGEMENE BEKENDMAKING 
MILlEU-EFFECTRAPPORT EN ONTWERP

BESTEMMINGSPLAN/INSPRAAKPROCEDURE 
t-JD\ a.moetl~!uur-\IiIIIllrioringan m.a.akl boi(ond. dol.l101'1 bal1OcWovatl de 
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BIl _booM VAn 2S r_ 1993. djn _,_ do boparlng",.an d. 
W" ~ booOIl"""" _111

'
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gewfjzigde inzldlten ten aanzlen van de regaling van hat buitengabied in 
hat a1gemeen en hat milieu·aspect in het biizondar; 

,-de voorberaidlng van een landinrichting voor een groot dee! lIan het bul-
tengebied van Teteringen; 

- de voorgenomen aanleg van een galfbaan tussen Teteringen en Breda. 

INSPRAAI( 
Gelet op de weHeHjke voorsC:Mften heaft het gemeentebestuur besloten het 
mllleu-etfectrapport '" het ontwerp-bestemmingsplan gezamenlijk de in
Ipra6kprooedllf!lW "'tan ~ 
~=~:n~::,.~ voorgeschreven procedures is daarbij hel 

B. milleu~ectr.pport (artikel 41 t - en volgende - Wet aJgemene bepalin
gen miHeuhygl8ne). 
Hat rapport Is op 23 luni 1993 ontvangen en nadlan door de gemeente· 
raad aanvaard. 
£.,.. o:.:«npt.ur dlUlt'lflln altf1\Qd6 ~M cja ~ ndIt~fnen I:ru:~ (kI 
''''''''''' ...... t!DpllOfl .... do indO! _log_to -.,,,,, .. 
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b. Oo""""'"t...tomml""'plan (0011001 eo Wo< 011 do Rulmtoli • o.doI>Ino 
C.q.I .... ....-..-d ... rtg_.TaLoMgOOl. 
Ho, O<\'""*1>"b.oIommi"ll""'" "2. p..-tJ1iIo _og 1Mo'~M 
_""IIoIIIod"" III ooit _._ bIj do _oIdhg....,."" (n. 

g~antt\. en In do ~!e van bol~ ~ naluur1i}J<. Df1 tid'll$
~ciOnet1I.i!11'WOfdon~. 
Een exemplaar van dat plan Ugt thans ter inzage. 
De gotfbaanaccommodatle met randbebouwing maakt daar onderdeel 
van uil 
V~ ln5j:wil;,Qnt IwMon goc:lutenda d. tormljn Yall terinzageleg
QkIv hUn ~ OYIIf dlt ~,..",., Id'w~~ aan burgemeester 
en WVl'thoud .. '1111/'1 Totorlogon Itonbur 4"I'\O\kill\. 
Bovendien. kan daarover UJCiens ean te beleggen openbate zitling van 
gedachten worden gewlsse4d. , . 
Van de inspraakprocedure wordt &en 8indver3lag opgemaakt dat onder
dee! zaI uitmaken van het (ontwerp)bestemmingsplan. 

REACTIES 
Bovenbedoelde .tukken llggon "I'ln.Il 12 .aJ.JQUJtuJ 101 12 Hplember ean
staande tijdens de ope(\;tollinottlfd«l van bet ~. maandag'Vm 
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bu1 10lI01 0641 ZZ ,. Toloriogon. 
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~. too 0V0<sta>n V>II .... ooIIogo. • 
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. _ P. v.,.lI<umMoItn. bu'o VROI.4 .. n do_~ 
ToIomgoo. " auguotuo 1993. 
Blxgemeester en wethouders van Teteringen, 
~''''.M ......... Betg I 
ooe>etarts. icC . ... Rootl : 



BIJLAGE 3 

Projectgegevens 

Initlatlefnemer: Stichting GolfTeteringen (SGT) 

Bevoegd gezag: Gemeentebestuur van Teteringen 

Beslult: Vaststellen van de tweede partii~le herziening bestemmingsplan buitengebled 
1991 gemeente Teteringen. 

Categorie Besluit m.e.r.: 10.1 

Actlviteit: De aanleg van een 18-holes golfbaan met bijbehorende voorzieningen in de 
gemeente Teteringen. 
Het terrein waarop het plan betrekking heeft , beslaat een oppervlakte van ca. 80 ha, 
momenteel in gebruik als agrarisch gebied. Op ca. 50 ha zal een 18 holes golfbaan met 
bijbehorende voorzieningen worden aangelegd. 

Stand van zaken: De openbare bekendmaking vond plaats op 10 december 1992. Tot en met 9 
januari is een ieder in de gelegenheid om opmerkingen te maken op het voornemen. Op Op 
9 februari 1993 heeft er overleg plaatsgehad met initiatiefnemer en bevoegd gezag. Op 
10 februari 1993 heeft de Commissie haar advies uitgebracht. De richtlijnen zijn op 25 
februari 1993 door de gemeente vastgesteld. Per brief van 8 augustus 1993 is de 
Commissie door het bevoegd gezag in de gelegenheid gesteld om advies ult te brengen 
over de inhoud van het opgesteld MER. Op 2 september 1993 werd er een openbare 
hoorzitting over het MER en het ontwerp-bestemmingsplan gehouden. Het toetsingsadvies 
is op 6oktober 1993 ultgebracht. 

Samenstelllng van de werkgroep: 
Mr. J.W. Kroon (voorzitter) 
ing. L. Sterkman 
dr. M.J. Wassen 

Secretaris van de werkgroep: drs. V.C.F. Tersteeg 



BIJLAGE 4 

Lijst van inspraakreacties en adviezen 

nr. datum persoon of instantie plaats datum van 
ontvangst 
Cleo m.e.r. 

1. 930903 Directeur Landbouw. Natuur en TUburg 930913 
OpenluchtrecreaUe in de provincie 
N oord -Brabant 

2. 930906 Natuur en Milieuvereniging Teteringen 930913 
Teteringen 

3. 930831 Waterschap De Boven-Mark Ulvenhout 930913 

4. 930903 Boomkwekerij M. Akkermans Teteringen 930913 

5. 930906 A. Overbeek-de Groot Teteringen 930913 

6. 930902 Presentielij st .. 930913 

7. 930909 Natuur en Milieuvereniging Teteringen 930915 
Tetertngen 

8. 930909 L.M.F. Husson Breda 930915 

9 . 930909 Gemeente Breda Breda 930915 


