
4. Bestaniide niilieutoestand, autonome ontwikkeling en niilieugevolgen 

4.1 Algemeen 

De beschrijving van de beslaande milieu loesliind, de autonome ontHikkeling en de milieugevolgen divnl Ie worden 

loegespilsl op respeclie\-elijk de aanwezigheid, ontHikkeling en de gevvigen voor wezenlijke Haarden en kenmerken 

zoals genoemd in paragraaf 1.1 van deze richllijnen. Daarvoor kiinnen de in de volgende paragrafen aangegeven 

aandachlspunlen worden gcbniilil. 

4.2 Bestaande toestand en autonome ontwikkeling 

21 Hel studiegebied moet op kaan worden aangegeven en omval de localie en haar omgeving, voor zover daar 

effecten van de voorgenomen actn'ileil hinnen gaan optreden. Per milieuaspect (lucht, bodem, water, enz.) kun de 
omvang van hel sliidiegehied verschillen, liii de beschrijving van de milieugevolgen dienen de volgende algemene 
richltiinen in aelil Ie worden genomen • 

• per niilieiigeviilg mud Horden be.iclireveii •>fhel omkeerhaar is; 
• ntJU.ïf negalieve effecten moei ook aan pi>\ilieve effecten aandacht worden hesleed; 
• de manier waarop milieugevolgen :<Jn bepaald dienl inzichtelijk en controleerbaar Ie zijn door hel 

opnemen van basisgegeven.'^ in hi/lagen of expliciete verwijzing naar geraadpleegd achlergrondmaiei-iaal; 

• bij de beschrijving dienen de gevolgen van de aanlegfa.ie en de gebriiikt/ase Ie worden betrokken. 

Op basis van de Startnotitie nier. golfbaan Backerbosch deze MER en bovenstaande kan een 
goede inschatting gemaakt worden van de mogelijke positieve en negatieve beïnvloeding van 
het milieu door hel initiatief Aanhalen van reeds gedane nitspraken in dit kader zou een over
bodige hcrlialing van zetten betekenen 
Deze bedoelde beoordeling heeft reeds plaatsgevonden in de matrices " Beleids- en Veldken-
merken' en de daarop volgende beschnjving van de Siannotitie m.e.r. golfbaan Backerbosch 
^bladzijde 55-66), De meest relevante matrix is de "Veldkenmerken'-matnx. Hienn zijn de ver
schillende fasen van de realisatie van de golfbaan aangegeven, opgesplitst naar de verschillende 
onderdelen. Op basis hiervan kan beoordeeld worden of een gevolg omkeerbaar is. Belangrijk 
daarbij is dat het initiatief een toekomstig nmltifiinctioneel gebruik niet in de weg staat. 
Eveneens is de aard van de beïnvloeding weergegeven door' + ' bij een positieve invloed, '-' bij 
een negatieve invloed en "\' bij geen invloed Bij de beoordeling is gekeken naar het plangebied 
en naar de mogelijk te beïnvloeden functies en relevante milieucompariinienten. Bij de iaatsten 
IS gekeken naar die compartimenten waar beïnvloeding te verwachten valt en naar die compar
timenten waarvoor de MER opgesteld dient te worden (bodem en grondwater). 
Uit de aanvullende gegevens uit deze MER (richtlijnen 23 en 24) en de milieufïche van de 
gebruikte bestnjdingsmiddeten (bladzjjdc 65 van de Startnotitie m e r golfbaan Backerbosch ) 
mag verwacht dat er geen negatieve beïnvloeding van de compartimenten bodem en water 
plaats zal vmden (bij de jaarlijks te verwachte applicatie MCPA/MCPP van 20 en 25 liter en 
een DT50 van ") dagen is in theone na passeren van de lösslaag na 5 jaar nog een theoretisch 
residu van 3,67E-54 aanwezig) en een positieve invloed te verwachten valt ten opzichte van de 
huidige Situatie gezien liet meststoffen- en bestnidmgsniiddeleiigcbniik Deze positieve invloed 
IS vooral te verwachten op de intensief gebruikte landbouw gebieden, de gebieden waarop het 
initiatief geconcentreerd is De grondbewegingen beperken zich tot de poelen, de buffer en de 
aanleg van hel clubhuis. Deze vormen een aantasting van de bodem . maar betekenen een posi
tieve impuls voor natuur en landschap Profilenng beperkt ach tot een zeer beperkte egalisatie 
van het microreliëf (ploegvoren en njsporen). 

In nchtlijn Men bijlage 10 zijn de gevolgen van hel initiatief aangegeven met betrekking tot 
verkeer De gevolgen voor natuur, landschap en ecologie zijn orde gesteld en komen voldoende 
aan de orde gekomen in richtlijnen 5,11.18 t/m 20 en in paragraaf 3 3 Natuur, Landschap en 
Archeologie. De afspraken met de ROB aangaande de archeologie zijn weergegeven m nchtlijn 
6 en bijlage 4. 
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Daannee is een afdoende beeld geschetst van de positieve en negatieve invloed van hei initiatief 

23 \'oiir zover dal mosfliik is dient de geohydrnhigKche siiuulie, hel beslaande f^rondgebriiik (ZlC kaar t B O l lil 
de S t a r t n o t i t i e m.e . r . golftDaan B a c k e r b o s c h ) ler plaatse en de veranderingen als gevolg van hel beoogd» 

grondgebruik ah golfioorziening inlichlelijkgemaald Ie worden. Zonel de It'MI, ah de Provinciale waierslaal 

(meeipiitlen Sekami-groeve) beschikken over gegevens mei heirekking lol grond» aler (verloop hoogle. grond-

walerslanden, onltrekkingsgegevens, grondvealerxtromen, htalileiïs\-erloop en dergelijke). Om de grondwaler-

standen inticblulijk te maken is hel tienselijk dal een meer gedetailleerde isohypsenkaart dan in bijlage 6 van de 

Slartnotie Hordl gegeven, gecombineerd mei de hoogleliinenkaarl. 

Uit de contacten met de W.M.L. en de Provincie is gebleken dal er zeer weinig meetgegevens 
voorhanden zijn onder meer vanwege het grillige verloop van hel water in het kalksleenplatcau. 
De beschikbare gegevens zijii in een isohypsetikaarl weergegeven in bijlage 7 Deze kaart is ge-
basseerd op W M.L/TN O -gegevens die door de W,M L beschikbaar zijn gesteld 

24 In de Startnolilit is geen informatie opgenomen over de ligging van de goijbaan ten opzichte van de 
grond»alent inningen en de hijhehorendc verbhjfslijd.iverdelingen van hel grondwater. De gemeente adviseert 
deze informuhc in hel MER alsnog cp Ie nemen 

De ligging van degolftjaan ten opzichte van de grondwatervsinningen is aangegeven inbijlage 7 
en 8. De verticale verspreiding hangt af van de dikte van hel lósspakket en het feit of er bewor-
teling heeft plaatsgevonden Ter plaatse is de losslaag ongeveer 5 meter dik Gemiddeld doet het 
water er op Ibssgrondcn 1 jaar over om 1 meier te infiltreren '"] Het water doel er derhalve 5 
jaar over om het lósspakket te passeren waarna het vrij snel via spleten en gangen in het kalk
steen naar de verzadigde zone infiltreert. Op dal punt is de horizontale verspreiding in de ver
zadigde zone van belang. Deze is minimaal een halfjaar bij hei wingebied en maximaal 2 jaar 
hel verst van hel wingebied verwijderd''] Op basis van deze verblijfstijden en de afbraaksnel-
lieid van de toegepaste bestrijdingsmiddelen kan met grote zekerheid gesteld worden dat het 
grondwater niet belast wordt door de aanwezigheid van het geplande initiatief 

15 In het MER dient een overzicht Ie \iorden gegeven van de in het studiegebied gelegen gevoelige gebieden en 

objecten zoals boi^en en natiiiirgehieden, grondnater- en bodembeschermingsgebieden. Daarnaa.U dienen de 
hehouwde gebieden, de hoofdontshiilingswegen en de nog Ier discussie staande oostelijke tracés Ier vervanging 
voor hel gedeelte vun de .ID, groeven, drinkwater» inlocalies en dergelijke op kaart te » orden aangegeven. 

In bijlage 8 zijn deze gebieden aangegeven Met betrekking tot de oostelijke tracés (de oostelijke 
omleiding en het spiegeltracé) van de A2 wordt opgemerkt dat deze van de baan zijn"]. Beïn
vloeding van het plangebied door deze tracés is er derhalve met. 

Ï6 In het MER dient de huidige milieusituatie en de autonome ontwikkeling hiervan als referentie bt.^chreven Ie 
worden. Daarnaast dient een ontwikkeling beschreven Ie worden waarbij recht wordt gedaan aan de 
uitgangspunten van hel .Waluurheleid.splan. 

Volgens de inventarisatie valt ongeveer 25 % van het plangebied onder de relatief ecologisch 
waardevolle gebieden. Het zijn de duurzame stnicturen zoals houtwallen, graften en holle we
gen ZIJ vonnen de ecologische ruggengraat van hel gebied Op dit moment worden zij omgeven 
door intensief gebruikte gebieden zoals intensieve akkerbouw en fruitteelt. Hierdoor liggen de 
waardevolle siructuren ten opzichte van elkaar geïsoleerd en is geen of nauwelijks uitwisseling 
mogelijk. De lijnvormige structuren hebben vaak een onvoldoende oppervlak om een intern 
ecologisch fimctioiieren te waarborgen. Op lemiijn hollen de waarden hierdoor uil De aanwe
zigheid van de intensief gebniikte arealen beïnvloedt dit nog eens extra. Spuitschade door pes
ticiden en mest zijn daarvan voorbeelden Hierdoor treedt vermiging op 
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Door de aaiiwezigiieid van akkerbouw is, mede gezien het relief, erosie mogelijk. NaasI hel ver
dwijnen van gedeelten van de teeitlaag vonnt het afstromende slib elders problemen door sedi
mentatie benedenstrooms Deze plaatsen komen met name voor langs de Rijksweg Maastncht-
Vaals en langs de Zwarteweg 

Ongeveer 75 % van liet plangebied wordi ingenomen door intensief beheerd landbouwgebied; 
akkerbouw, intensief graslajid en laagstamfniilteelt. In het algemeen vormt het grootschalig 
gebruik van meststoffen en pesticiden in deze takken van landbouw een milieuhygiënisch pro
bleem Het gebruik van pesticiden heeft gevolgen voor de bodem , het oppervlakte- en grond
water Ook heeft deze intensieve \̂ 'ijze van landbouw gevolgen voor de naastliggende structuren 
zoals houtwallen, hagen en graften (spint- en bemestingsschade) De effecten van deze diffuse 
verspreiding van deze stoffen zijn in het plangebied aangetroffen waar onder vemiiging 
De grondbewerking heeft, door de inzet van zware machines, gevolgen voor de bodemstmctuur 
ter plaatse Het zijn nagenoeg ecologisch 'dode' gebieden. De inventarisaties van de Provincie 
Limburg geven dit ook aan; Wat er nog aan waarden in het gebied aanwezig is concentreert 
zich binnen de landschappelijke stmcturen. Het is daarom dat hel gebied de aanduiding 
'Landbouwgebied met aan kleine landschapselementen gebonden naluurwaarden" in de 
Beleidsnota Natuur en Landschap heeft gekregen. 

Voor de aanleg 
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Uit berekeningen *'] van de W.M.L. blijkt dal aangenomen mag worden dat de gemiddeld 
nuttige neerslag voor het Plateau van Margraten neer komt op ongeveer 314 mni/j en dat de 
waterbeweging hoofdzakelijk verticaal gericht is. Voor de piaieaiiranden en hellingen zal dit 
minder zijn. Aangenomen wordl dat ongeveer 314 mm/j x 60,4 ha=: 189.655 m^ per jaar naar de 
onverzadigde zone infiltreert. De gemiddelde kwaliteit van dit infiltrerende water is. door hel 
grondgebniik, van een matige kwaliteit ^'], 

Het plangebied wordt recreatief gezien op verschillende wijzen gebruikt: 
a. Extensieve vormen van recreatie: 

o Fietsen 
Het fieisverkeer concentreert zich vooral tol de wegen die het gebied omsluiten; de 
Rijks-, Zwarte-, Bemelerweg en de verbindingsweg naar het klooster, 

o Wandelen 
De hoofdwaiidelroute doorkruist hel terrein van het noordoosten naar het zuid
westen Het is een wandelroute met een hoge belevingswaarde. IDeze roiile volgt 
een houtwal en biedt mooie panorama's over hel Maasdal. In het westelijk deel 
van het plangebied is de belevingswaarde minder door het ontbreken van kleine 
landschapselementen Daarbij speelt ook dat de landbouw in dit deel dominant 
aanwezig is. In de zomer wordt het uitzichi daardoor beperkt. 
De recreatieve belevingswaarde van het resterende gebied is matig tot goed. Het is 
echter nauwelijks toegankelijk. 

b. Intensieve vonnen van recreatie 
o In hel noordoosten is een sportcomplex gesilueerd waar onder meer tennis, hockey 

en voetbal wordt gespeeld. 
Toeristisch gezien heeft het plangebied in haar huidige staat geen enkele waarde Hel heeft 
echter een grote potentie, 

Het plangebied wordl door drie wegen omgeven: 
o de Rijksweg Maaslncht-Aken Dit is een weg met een grote verkeersfrequentie (12 000 a 

15 000 voertuigen per elmaal)"]. 
o De Bemelerweg voniil de hoofdverbinding tussen Cadier en Keer en Bemelen Deze weg 

heeft een verkeersfrequentie van ! 800 voertuigen per etmaal ' ' ] . Deze weg wordl even
eens gebruikt als ontsluiting van het binnen het plangebied liggende sportterrein. 

o de Zwarteweg is een particuliere weg die alleen op werkdagen gebruikt wordt door 
vracht- en landbouwverkeer 

o Verder liggen binnen hel plangebied een aantal wegen, zoals de onisluitingsweg van het 
klooster, zij hebben een zeer lage verkeersfi^equentie. 

Hel plangebied beval kavels waar een aantal fhiitlelers en agrariërs voor slechts een deel hun 
bednjfsaktiviteiten uitoefenen De onderhavige bedrijven zijn in de meeste gevallen eigenaar 
en/of pachter Dit impliceert dat hiervoor een acceptabele oplossing moet worden getroffen. In 
het kader van de nut verkavel ing is het denkbaar dat alternatieve percelen worden aangeboden 
Met name een groot gedeelte van de fiTiitteelt zou hierbij baat hebben, gelet op de matige en 
nachtvorstgevoelige lokatie en de daardoor lage opbrengst. Hiervoor zou ongeveer tussen de 10 
en 15 ha nodig zjjn waarbij de voorkeur uitgaat naar de hoger gelegen gedeelten bijvoorbeeld 
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"hel plateau" tussen 't Rooth - Sibbe - Vilt - Benielen De landbouw daarentegen kan worden 
gesplitst in akkerbouw en weiland In hel geval van hel laatste, hebben de gronden ook nog een 
fiinküe iii verband mei de mestquotenng Dit moet derhalve nader worden geëvalueerd, indien 
er sprake is van bednjfsinknniping of beëindiging Voor de conlinuenng van de reguliere land
bouw, kan eveneens door middel van het aanbieden van alternatieven een passende oplossing 
worden gevonden. 
Met de meeste bedrijven zijn inmiddels gesprekken gaande om op een flexibele wijze de doel
stelling te realiseren. Hierbij is door de eigenaren aangegeven dat konstruktief aan de plaimen 
zal worden meegewerkt. Voor een aanlal agranërs is reeds een oplossing gevonden waaronder 
het aangaan van een arbeidsovereenkomst bij de golfbaan. 

Op basis van bovenstaande, de planmatig en ni et-plan matig vastgelegde beleidsdocumenten 
kunnen de volgende autonome ontwikkelingsnchtingen geschetst worden. 

1. Bij gelijkblijvende situatie zal de ecologische functie van het gebied verder verstoord 
worden door de dominante aaiiweziglieid van de landbouw. Er zal nauwelijks sprake zijn 
van verweving Het gebied tendeert naar een sierke concentratie van ecologische gebie
den in slechts weinig, te kleine en kleiner wordende arealen. Bij gelijkblijvende situatie 
ziillen de aangetroffen waarden verder verschuiven naar meer algemene Vemiiging zal 
verder optreden en de bestaande stnictiiren zullen uiteindelijk in verval raken en over
groeid raken door braam en brandnetel De stap naar het lalen verdwijnen van de struc
turen zal vervolgens klein zijn. Het gebied wordt gedomineerd door een intensief land
bouwkundig gebruik Hierdoor zijn grote open gebieden ontstaan. Het gebied heefl een 
hoge landschapsvisuele dynamiek die per seizoen - en zelfs daarbinnen - wisselt. Het 
oorspronkelijke karakter van hel gebied is kleinschalig. Dt oorspronkelijke patroon is 
slechts plaatselijk aanwezig. Vooral in het oostelijk deel van het plangebied is dit het 
geval. De aanwezige landschappelijke waarden zullen onder invloed van de landbouw 
verder achteruit gaan. 

2. Bij een ontwikkeling die recht doet :ian de uitgangspunten van het 
Natuurbeleidsplan kan een gebieds- en een soortgerichte ontwikkeling worden onder
scheiden. Gebiedsgericht is het beleid gericht op het behouden van de verweving land
bouw - naluur en landschap - recreatie naar een meer beheersgerichte vanant zal mei 
name het oostelijke deel van het gebied zich in positieve zin gaan ontwikkelen. Er zal 
daar meer ruimte komen voor een ecologische omwikkeling zij het dat deze beperkt blijfl 
tol de randen langs de landschappelijke slrxicturen ter plaatse Globaal zal deze rand 
ongeveer 5 m' breed zijn De structuur langs de dassenburchi wordt dan in plaats van 10 
ni', 20 m' breed Over een lengte van 390 m' geefï dit een oppervlakte van 7.800 m^ 
geven (tweekeer zoveel als in de huidige situatie) In vergelijk met het voorgenomen 
initiatief (!4 000 nr; bijna vier keer zoveel) en het MMA (32.000 m\ mini acht keer 
meer ) is stelt de natuurontwikkeling door randenbeheer in termen van areaal vergroting 
weinig voor (zie richtlijn 20). 
De ontwikkeling is gekoppeld aan de reeds aanwezige kleine landschapselementen. Daar
naast zal dit oostelijke deel meer nist kennen door vergroting van het areaal In het wes
telijke deel zal meer worden ingestoken op een vergroting van het kaveloppervlak zodat 
daar een meer rendabele landbouw mogelijk blijfl Het recreatief medegebruik zal naar 
verwachting weinig wijzigen. 

Soortgenchl zal vooral de das de nodige aandacht knjgen. In ' De das beter af "] wordt 
de m het gebied li^ende dassenburclit geanalyseerd tot de omgeving (zie richdijn 20). 
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Essentie van het verhaal is dal de burcht geïsoleerd ligt en de in het plan voorgestelde 
maatregelen een lage pnonteit hebben Door het voorgestelde randenbeheer knjgen deze 
dieren rond de burcht meer areaal voor fourageren. De situatie voor de das zal door deze 
ontwikkeling licht verbeteren. De golfbaan zal echter weinig toe of af doen aan de geïso
leerde l i ^ n g van deze dassenburcht door wegen. 

4.3 Natuur, landschap en archeologie 

4.3.1 Natuur 

tn de Slarlnolilie wordl aangegeven dal hel onderztH'k naar de milieugevolgen beperkt wordl lol de gevolgen voor 
bodem en water aangezien uil ervaringen « gebleken dal de reatisalK van een golfbaan op agrarische gronden 
niet leidl lol belangrijke miheugevotgen. l)e gemeente onderschrij/i deze stelling voor zover deze belrekking heeft 
op normale landbniiugronden zonder etologische Maarden, maar acht deze in bel onderhavige geval niel hele
maal van totpaxxing aangezien zich in hel plangebied ook niel-agrariu-he gronden bevinden mei hoge 
ecologische waarden en of potenties. 1 'oorts wordl niel duidelijk uit de Slarlnolilie welke ecologische waarden zich 
op deze agrarische gronden bevinden. 

Deze in de Startnolitie aangegeven stelling 'dat het onderzoek naar de milieugevolgen beperkt 
wordt tot de gevolgen voor bodem en water aangezien uil ervanngen is gebleken dat de reali
satie van ccn golfbaan op agrarische gronden niet leidt lot belangrijke milieugevolgen" is hier, 
gezien de wijze van situenng van de activiteit op de intensief gebruikte landbouwgebieden en 
het veilig stellen van de landschappelijke slructuren waarbinnen de waarden van het gebied zich 
bevinden, volkomen terecht. 

Door een gebiedsinventarisatie zijn de landschappelijke structuren in beeld gebracht Dit heeft 
tot de volgende gebiedsindeling geleid. 
1 Intensieve londbomv^yonden 

Ongeveer 75% van hel oppervlak van het plangebied wordt door deze categorie 
ingenomen. Het zijn akkers, weilanden en laagstamfhiitboomgaarden. 

2. Naliiiirlijke en half-nnliiiirhjke srnicfureii (25%) 
Dit zijn bos en kleine landschapselementen, hoogstamboomgaarden, migten. extensief 
gebruikte graslanden, monumentale bomen, hagen en vijvers. De ecologische stnictuur 
wordt vooral bepaald door een groot oppervlak en lengte aan kleine landschapselementen. 
Het zijn onder meer smalle stnictiiren langs weiden en boomgaarden en wat meer mas
sieve stnicturen die de hoogtelijnen in het gebied volgen (graflen en holle wegen) 

3. Overig gebmik 
Dit zijn meer of minder intensief gebniikte antropogene structuren en arealen zoals 
sportterreinen, parkachtige structuren en tuinen. 

Het initiatief is zodanig gepland dal de gebieden die onder de categorie 2 en 3 vallen niet of zeer 
weinig worden aangetast De landschappelijke slructuren worden wel ten positieve beïnvloedt 
door de uitbreiding, herstel en verweving van huidige en nieuwe landschappelijke en ecologi
sche stnicturen. De ingreep wordt geconcentreerd en betreft met name het intensief land-bouw-
kundig gebruikte gebied Bijna 75% van het oppervlak van het plangebied bestaat uit deze in
tensieve landbouwgebieden en fruitteelt. Het gebruik van deze gebieden is te intensief en te dy
namisch om enige ecologische waarden te ontwikkelen Vanwege dit gebruik zijn deze gebie
den in hel kader van deze MER met aanvullend gekarteerd De aanweziglieid van een beheers
gebied doet daar mels toe of af Het doel van dil gebied is het door randenbeheer ontwikkelen 
van een * buffergebied' voor buiten het gebied aanwezige waarden Buiten deze randen kan op 
een nonnale wijze geboerd worden De inventansatie van de provincie toont deze lage waarde 
aan en onze eigen inventarisatie idem dilo Daarbij is ook de dynamiek, de bemestings- en pes-
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ticidendruk Ie hoog om enige waarde te ontwikkelen. 
De stelling betreft dus in ieder geval dit deel van het plangebied; hel gebied waarbinnen de 
golfbaan gepland is. 

Uit de vegetatie-, flora en faunakarteringen van de provincie blijkt dal de aanwezige v^aarden 
binnen dit landbouwgebied zich concentreren binnen de aanwezige landschappelijke structuren. 
Kaan B02 'Ecologische waardcnng" in de Startnotitie geeft dit ook duidelijk aan. Bijlage 8 'Ve
getatie-een heden' (bladzijde 80) en de interpretatie daarvan op bladzijde 35-36 geefl aan dat de 
flonsiieke kwaliteit van deze stmciuren beperkt is gezien het lioge percentage aan lage-kwa-
liteit-indicerende soorten vanwege dit intensief landbouwkundig gebruik Ook de avifauna con-
centreen zich rond deze landschappelijke structuren De startnotitie is in dit opzicht kristalhel
der De waarden van het gebied, hoe klein ook en welke deze ook zijn . bevinden zich binnen de 
landschappelijke structuren De planvorming is uitgegaan van het veiligstellen, herstellen en 
verbinden deze structuren Daarmee zijn de voorkomende waarden voldoende gewaarborgd. 
Omdat deze gebieden vnjgehoiiden worden van activiteit, bemesting enzovoorts betreft de 
stelling derhalve ook dit deel en daannee het gehele plangebied. 

De Kemeenli: (.onslaleerl dal dn in de Slariiiolilie opgenomen informatie over de aan^vezigeflora enfaunu en de 
tig^ing in de ecologische hoo/dsiniclliiir Ie summier is. 

27 /n hel .\ IF.Ii dienl Ie worden niing^c^even hoe hel sliidiegebied, met daarin hel plangebied, is gesilueerd ten 

opzichte van de ecologische hoofdslriiclliiir Tevent dient Ie worden aangegeven weltm ecologische fiinclie de 
landschapsetemenlen in de huidige Mtiialie ver<.-ullen. (ielel op de betekenis van hel plangebied als ecologische 
verbinding tussen het Savelshosch en de Meltenherg en de aanwijzing als beheers reservaatsgebied van hel 
oostelijk deel van hel plangebied dient hel StEli aan Ie geven voor welke planten en dieren het plangebied thans 
fungeert als biotoop of corridor. De gemeente acht hel niet noodzakelijk om hiervoor in hel kader van de m.e.r. 
aanvullende (uilgebreidel inventarisatie.s Ie verrichten, maar adviseert wel om relevante bestaande gegevens, die 
eem-oudig te verkrijgen zijn. in hel \fl\R op Ie nemen 

Het plangebied is, anders dan een eerste aanblik doet bevroeden, aan sterke degeneratie on
derhevig. De intensieve landbouw heeft een negatief stempel op de kwaliteit gedrukt. 
De faunistische en ilonstieke waarden beperken zich tol deze landschappelijke structuren. De 
huidige ecologische ftinctie van de landschappelijke structuren is klein gezien de floristieke 
waarden"'] Het voedselaanbod van deze gebieden afzonderlijk is marginaal gezien de ex- en 
interne desintegratie (verkleinen van het oppervlak door externe dnik en hel. als gevolg daarvan, 
verschuiven van waarden binnen een gebied). De onderlinge cohesie en de daarmee samenhan
gende verbindingskwaliteit is. door de onderlinge afstanden tussen de onderschei del ijke onder
delen, marginaal vooral vleeniuiizen, kleine zoogdieren en herpelcn en suboptimaal voor mid
delgrote zoogdieren (zie hicr\oor ook nchtlijn 5). Deze stellen namelijk voonvaarden aan de 
grootte, de opbouw en kwaliteit van de structuur zelf de samenhang tussen de structuren en aan 
de omgevingskwaliteit. Deze voorwaarden zijn in het plangebied, voor wat de landschappelijke 
structuren, slechts marginaal aanwezig. De omgevingskwaliteit is slechl Daarbij speelt ook dat 
vooral de wat zeldzanie faiinasoorten zoals herpeten en bepaalde woel mm zen, rel-, hazel- en ei-
kelmuis gebonden zijii aan goed opgebouwde kleine landschapselementen en extensieve omge
vingsfactoren Zoals gezegd ontbreken deze voorwaarden m het plangebied,Gezien de huidige 
gebiedsstnicluur kan op basis van de huidige gegevens, de vemchte veldmvcnlansatie, en de in 
het plangebied door de planaanpak gewaarborgde waarden en ontwikkelde potenties met vol
doende zekerheid een besluit genomen worden. Het verzamelen van meer gegevens in deze si
tuatie zal niets aan het, op basis van huidige kennis, te nemen besluit veranderen. 

De bij het Natuurhistorisch Genootschap opgevraagde gegevens met betrekking tot vleer-

X Iiivoilnns^^egege^eas Pro^-incie Lunburg 
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muizen, herpeten,, vlinders en zoogdieren over de laatste tien jaar bevestigd dit beeld ook. Hel 
merendeel van de waarnemingen in liet de betreffende kilometerliokken ligt buiten het 
plangebied. Niet te min zijn deze waaniemingen interessant vanwege de potenties die de 
omgeving van het plangebied heeft Het gaat daarbij om soorten als eikel- en hazelmuis, 
hamster, hazeivvomi, vroedmeester- en geel buik vu urpad, kam- en kleine watersalamander, 
dwergvleermuis, wasbeer en vos. 
Binnen het gebied zijn de volgende waarnemingen gedaan: 

P'«.T siwn plaats 

Vlmdiïs dirfcKlindiT 

d a ^ a u u oog 

atalanta, manje iq'jc. dtrocnlje 

klem avüadr«ud,dag>aiiw iing, klein godeii l 
uitje. lÜAteMuidcr. kicui kixiluilje. klem e 

lusscD woiiDgai langs ile rijksweg 

l a l u d m a g a n g h n u w l m d in noiTdo<«Ielijk 
deel gebii.'d ni gj'xai T<n\i •^(irtlLiienl 

diverse uaaniemingai langs de Banelerucg 
(31 de Rijksweg 

(lenii \angi de N278 

/^' '•^ii.lierai das 

ree 
hazelmuis 

iKsapletmiui-f 

hij dasusburdi l in kleine landschappelijk 
element 
rourageroid up bouuland 
in Tclfdo laadsdiq^cli jke ^uuduur aU de 
da.s.s>3ihurdil ai ham l3ng.sdc N27i< 
beun langs de N I 7 8 

AmlihiciSi pad 
klemc ^ o o i e kikker 
vttx'diiieerf tip J d 

UI biHxiigaard Ier htxiglc lan da.'ïiciihurdil 
idem 
lienn langs de N27S 

Tabel II l'autia waameniingen in bel gebied golfbam HaiAerbosdl 

De waarnemingen zijn gedaan in gebieden die door hel initiatief niet worden aangetast. Het 
initiatief heefl geen negatieve gevolgen voor de waargenomen soorten en hun biotopen. 

Dn gttneenle adviseeri om, in aanvullinji op de Slarlnolilie, inzicht Ie verschaffen in de volgende milieugevolgen: 

I7a • de gevolgen van hel voornemen voor de hiiilileil en hel funclioneren van de ecologische hoofdsirucluur 

tposilieve en negatieve gevolgen). 

De verbindende kwaliteit van het gebied is door in- en externe desintegratie, mede als 
gevolg van de omgevingsfactoren, en door de grote verbindingsafstanden marginaal Fris 
' ] geeft per diergroep een aantal innchtingseisen voor een optimaal fijnctioneren van ver
bindingzones (zie tabel 12). Kijkend naar het gebied op basis van deze eisen dan scoort 
het gebied in de huidige toestand marginaal op het vlak van verbindingen, de omvang 
van de stnicturen en omgevingskwaliteit 
Uit de eigen inventansaties van vegetatie en flora en die van de provincie blijkt dat de 
interne kwaliteit van de structuren laag is. Er is sprake van een toename aan nitrofiele 
soorten als vlier, brandnetel en braam. Wanneer de aanwezige biotopen gewaardeerd 
worden in relatie lot de omgeving (methode Schulte en Marks IQSS)'"] dan scoort alleen 
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HlTeaiviieil vax ecologisdie verbindingoi S Fris 1996 

l l c ^ niAtixdiek iseui eenvoudige manier nm de relatieve uaaide \an gr('Ui>tnii.liuiii ie bepalen. De uoaide hepalmg bdaal uil 
etr Haoidenng iip i oilena. DeTC ajfa grooCle. isiilalic. soortauijkdoni. /eldAiomheiJ en ufihouu. leder criterium kent dne keuze 
mouclijkliedunnaarbij 1 een lage oi .1 eoihogewaardcnng I)e/cwiirdai mrt elkaar m verhand gehradil Isiilalie mei grooOe. 
snütlainjkdmii nii^ wld^ïiamhdd. de amhinativ \aa siHnlauijkdmi met A'ld/aanilieid mei nptHHiu en de oimbmalie lan sixv-
lenrijkdiKU mei/eld/oamheid met opbiuu nicl dc<.iiuitiinatiï ^an iMilotie met gtix'le ne^'laa(ïtei.-ouibiajtie omvat hel emd-
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het bosgebied ten westen van het Missiehuis hoog de rest van de gebieden heeft een zeer 
gennge tol gennge ecologische waarde. 

Gezien de ecologie wijzigt het voornemen: 
1 De omgevingskwaliteit van het gebied 

De externe (gebied ten opzichte van de EHS) en interne omgevingskwaliteit van 
het gebied wijzigt ten positieve. De intensieve landbouw verdwijnt van het gehele 
gebied Hiervoor in de plaats komt een golfbaan die als een laag dynamische 
ontwikkeling te beschouwen is Hierdoor neemt de externe druk op bestaande 
structuren af Deze structuren kunnen hierdoor weer in alle rust interne kwaliteit 
en samenhang ontwikkelen. Negatiefin deze is het eÊfect op de landbouw. Deze 
verdwijnt van uit het gebied. Getrachl wordt waamodig vervangende gronden 
voor de uitgekochte agranêrs te zoeken 

2. (Ie verbindingskw atiteil van het gebied 
Door het herstel van de bestaande structuren, het aanleggen van bufferstroken 
rond deze sinicturen en de aanleg van nieuwe kleine landschappelijke structuren 
neemt de mogelijkheden voor dispersie en migratie toe. Hierdoor voldoet het 
gebied beter aan de verschillende behoeften aan verbinding en habilats van de 
verschillende diergroepen De kvv'aliteit van het gebied wordt beter en kan naast 
buffergcbicd ook dienst gaan doen als ecologisch verbindingsgebied. 

3. de ecologische potentie vnii het gebied 
Door bovengenoemde wijzigingen wordt de ecologische potentie van het gebied 
ontwikkeld Het gebied kenmerkt zich door aan kleine landschapselementen 
gebonden nalunrwaardcti. Vanuit deze waarden en potentie wordt het gebied 
ontwikkeld. In bijlage 9 worden de verschillende profielen gekoppeld aan natuur
doel t>pen. 

De strategische positie van het gebied ten opzichte van de PES wordt sterk verbeterd. In 
de nieuwe kontekst zal de verbindende kwaliteit voor migratie en dispersie verbeteren, er 
zal meer rust in het gebied komen en de gebiedssamenhang zal slerk verbeterd worden 

27b • hKlummeringvn mei name voor bijzondere faunasoorlen ah de Das, de Hamsier. de lla:elmuis en herpelen 

die ontstaan of Horden npgehmvn duur Ju voorgexlelde maatregelen: 

Voor dispersie en migratie van kleine zoogdieren en herpeten is het gebied m huidige 
kontekst minder geschikt Dit ligt aan de in- en externe desintegratie van de gebieden en 
de als gevolg daarvan uitgeholde kwaliteit van de onderscheidelijke elementen De afzon
derlijke omvang van de huidige elementen is van voldoende grootte om, in potentie, als 
biotoop voor deze kleine zoogdieren en herpeten te dienen. Dispersie en migratie wordt 
ernstig bemoeilijkt door de omgevingskwaliteit en de afstanden tussen de verschillende 
structuren. Door de aanweziglieid van intensief agrarisch grondgebruik zijn er nauwelijks 
overgangen van de bestaande slrucluren naar de omgeving. Het zijn harde grenzen die 
nog eens exira versterkt worden door spuitschaduw van bestrijdingsmiddelen- en mest
stoffen gebniik Randen zijn vooral van belang voor herpeten. Het gebied in de huidige 
kontekst is niet erg geschikt voor hazelmuis en hamster. De hazelmuis is gebonden aan 
een heuvellandschapbiotoop met bosrijke nvier- en beekdalen Er is een dichte onder-
groei vereist van hazelaar, kamperfoelie, bosrank of besdragende soorten '''] De huidige 

ixudwl vm eai object viaeai iijfpuntsdiaal woaibij de waarde I een ?Eer geringe efologisdiewaürdi:hackeni en 5 eonjeerhcige. 
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landschappelijke stntctinir en de kwaliteit daarvan voldoet niet aan deze critena. Dit bio
toop is veeleer te vinden langs de Gulp en de Geul. Nochtans zijn er in het gebied onge
veer lOjaargeleden hazelmuizen waargenomen. 
De hamster is gebonden aan op leem- of lössbodems gebonden graanakkers Dit biotoop 
IS in hel plangebied aanwezig. De hamster echter mei'"] "]. Noordelijk van het plange
bied koml deze soort wel voor bijvoorbeeld in de IJzeren Kuilen bij Amby 
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taliei 12: gnvcnïte itiridiliiigsdmi m kemnerkai van de demmlsi voor cfHimale verbinding 

Het plangebied is in zijn huidige vomi geschikt voor de das zij het dat de aanwezige 
burchtcluster voor n\igratie en dispersie builen hel plangebied te geïsoleerd ligt en goede 
verbindingen nodig heeft in noordelijke en zuidelijke nchting -'] Bottleneck blijft de weg 
van Maastnchl-Vaals. Langs deze weg zijn op twee plaatsen dode exemplaren als gevolg 
van het verkeer aangetroffen (ter hoogte van de knnsing bij de Zwarteweg/T^278 en ter 
hoogte van het bos bij het Missiehuis •"•]). 
Het voorgenomen initiatief voorziet onder meer in een verbetering van de interne ver-
bindingskualiteit. een versterking van de landschappelijke stnictunr en een afname van 
de gcbiedsdynamiek Het plangebied biedt in zijn toekomstige samenhang betere pers
pectieven voor de migratie en dispersie van bovengenoemde soorten en diergroepen De 
externe verbindingen voor bijvoorbeeld de das liggen meer op het vlak van de Dienst 
Landelijke Gebieden in Limburg Bij de verdere uitwerking zal de initiatiefhemer sanien 
mei deze instantie deze verbindingen verder uitwerken 
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Ï7t • Ie veruachlen wijziging lijd-^ns aanleg en explnilaliv van hiolo/ieH' 

Zoals eerder vernield za! het initiatief de huidige landschappelijke structuur en de daaraan 
gebonden natuurwaarden zoveel mogelijk intakt houden. Wijziging vinden plaats in de 
gedeelten die intensief agransch gebniikt worden. Deze gebieden zullen worden omgezet 
in gras Dit zal intensief (greens en tees), minder intensief (fairways en semi-roughs), 
zeer extensief (lage en natuurrouglis en carry"s) lot nauwelijks (hoge roughs, struweel, 
sucsessievlakken en houtwallen) beheerd worden (zie ook bijlage 9). 

Ï7d • de male itaarin lijdenx aanleg, gehriiik (gol/carj, hel zoeken van hallen in roughs, verlichling van de baan) 

en onderhoud en beheer (maaien) verstoring voor mei name de (grotere) zoogdieren en vogtlf opireedl. 

Het dagelijks beheer en gebniik is vooral gericht op de fairways, semi-roughs, tees en 
greens. Daar vandaan is een afiiemende dynamiek gepland waarbij de kernen, de huidige 
landschappelijke structuren, zeer weinig verstoord zullen worden. Deze extensieve zones 
rond de bestaande structuren vanèren van 5 tol 40 m' (bij de dassenburchl) Beheer van 
deze gebieden zal extensief en cyclisch zijn Dit wil zeggen niet alles ineens, maar afwis
selend en builen hel broedseizoen. AfliankcÜjk van hel biotoop wordt op deze wijze bij
voorbeeld binnen één gebied onderhoud gepleegd om de 2 tol 25 jaar Er zal sprake zijn 
van een verstorend effect van het beheer en gebruik van de golfbaan voor broedvogels. 
Daarbij zal een bepaalde adaptatie aan deze betreffende activiteiten plaatsvinden Door de 
zonering rond de bestaande landschappelijk structuur zal deze verstonng beperkt zijn De 
verstonng van de schemer- en nachtdieren zal nauwelijks plaatsvinden omdat er dan niet 
gegolfd wordt en gegolfd kan worden. In de praktijk (golfbanen elders in het land en in 
Engeland) blijkt dat de das geen hinder ondervind! van de aanwezigheid van een golf
baan. 

In bijlage 9 is aangegeven hoe de holes aan zullen gaan sluiten op de bestaande laiid-
schappehjke slriicturen. hoe deze gebieden beheerd en welk natuurdoeltype daarbij wordt 
nagestreefd. Bij de zonering van de baan zullen vooral de extensief beheerde gebieden 
vooral rond de dassenburchl 'out of bounds" zijn dit wil zeggen verboden te betreden. 
Hier zal strikt op toegezien worden. 

In du verband is hel wenselijk dal de labellen die in de Slarlnalilit op bladzijde 55a en b slaan aangegeven mei 

betrekking tol het onderdeel golf nader worden uilgesplilst in greens, lees, fairways, hoge en lage roughs, driving 
range, paden en dergelijke. In de fase van aanleg zal hel langdurig inzellen van zwaar materieel de aanwezigheid 
van dieren en mei name broedvogels zeer sierk beïnvloeden. De verandering van landbouwkundig gebruik mei 
relatief veel voedsel (fruit, maïs) wijzigt de leefomstandigheden voor bejiaalde dieren dusdanig dat deze sterk 
afnemen. Daai-voor in de filaatt zullen andere dieren komen De lechnitehe benadering in de Starlnolilie met 
Ecologische waardefacloren (compensatie) dient aangevuld te worden mei een be.schrijvende indicatie van de 
potentiële tlora en fauna van hel gebied na de aanlefi van de gol/haan. 

Het initiatief beïnvloedt slechts de aanwezigheid van de intensieve akker- en weidebouw. Hier 
staat tegenover dal het oppervlak gemaaid gras toeneemt Maïs zal als voedsel uit het plange
bied verdwijnen Fruitbomen (hoog- en laagstam) blijven daarentegen in het plangebied aan
wezig. Stapelvoedsel voor de das blijft dus in hel plangebied ruim voorhanden. Vooralsnog is de 
aanleg van de golfbaan in de late herfst en de winterperiode gepland zodat beinvloeduig van 
broedvogels zeer beperkt zal zijn 
In de bijlage 9 is de profielopbouw. het beheer, het nagestreefde natuurdoeltype, de indicerende 
soorten en het beheer van de verschillende meuwe biotopen aangegeven. 

38 De gevolgen van de aanleg en hel beheer worden in de Starlnolilie al uitvoerig beschreven. Toch a hel wenselijk 
dal in het MER meer specifiek de effecten van diverse onderdelen van de aanleg en inrichting worden beschreven, 
zoals hel aanleggen van leidingen, voor beregening en drainage, verlichting, verharding van karrcnpaden en par-
keerpluul.ten, opslag van brandstoffen, meststoffen, bestrijdingsmiddelen. 

Voor de beregening van de greens en tee's zal een nngleiding worden aangelegd die op een 
diepte van - 0,40 m' zal worden gelegd. Daarvoor zal een voor van 0.30 m' gegraven worden 
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Deze voor zal nadat de leiding is gelegd worden m de voor terug worden gebracht. Hierdoor 
blijft de scliade beperkt tot de bonwvoor; de reeds geroerde grond De beregening geschiedt met 
beluilp van ondergrondse HDPE-leidingen waarop, rondom alle grcens en tees, pop-up sproei
ers worden genionlecrd, die via een hoogfiequentsignaal in werking kunnen worden gesteld 
door de computer. Voor de winter zal deze leiding worden sciioongeblazen om vorstschade te 
voorkomen. 

De fairways zullen tonrond onder een zeer licht afschot worden gelegd die geleidetijk overgaan 
in de roughs Drainage is daardoor niet nodig De fairways zullen niet gedressed worden, dit wil 
zeggen niet met zand bestrooid worden Bij andere golfbanen zoals Voerendaal wordt dit even
eens achterwege gehouden Alleen de greens zullen gedraineerd en gedressed worden en afwa-
teren naar de randen van de fairways. 

Verlichting wordt niet op de baan aangebracht gezien het feit dat het een natuurgolfbaan is. 
Avond IS avond en donker is donker. Het benedengebied zal dus gevrijwaard blijven van ver
lichting Wel wordt in hel cunet van de ringleiding een extra buis gelegd voor het geval dal er 
een beveiiigingsinstallatie moei worden aangebracht. 
Indien in de praktijk blijkt dal verlichting noodzakelijk blijkt te zijn uil het oogpunt van vei-
hglieid en beveiliging dan zal dit op slechts enkele strategische plekken gebeuren bijvoorbeeld 
bij het clubgebouw De lichtbron zal een lage verlichtingssterkle en lage klcurteinperatuur heb
ben en slechts gericht zijn op de te verlichten oppervlakken en slechts aangaan wanneer en 
sprake van beweging is of van warmte. In dat opzicht zal de verlichting wegvallen legen de 
reeds aanwezige verlichting van de sportterreinen. 

Verharding van parkeerplaatsen, paden en intensief bereden gebieden zal vooniaiiielijk plaats
vinden niel natuurlijke halfopen verhardingen zoals met silex (vuursteen) en dolomiet. Gebieds
eigen materialen Bij intensief bereden en belopen zones kan versteviging bereikt worden met 
HDPE-elementen die in de grasmat geïntegreerd worden 

De opslag van brandstoffen, meststoffen en bestrijdingsmiddelen zal in het clubgebouw plaats
vinden confonii de in de Wet milieubeheer en andere wetgeving aangegeven voorwaarden. Dit 
zal m het verdere oniwikkelingslraject met de gemeente verder worden uitgewerkt 

4,3,3 Landschap 

Binnen hel plangebied tigl een graal aanlal landschappelijke' elementen, zoals graften. (al of niel begroeid), 
hourwallen, heplanU- runden van wegen en paden, begroeide talud.' van holle wegen, enkele solitaire 
hoogslamfruitbomen als relwlen van boomgaarden en een aantal laagstam-fruitboomgaarden. Deze zijn goed 
beschreven en in kaari gebracht. 

19 De gemeente beveelt aan om advies van hel IKL in Ie winnen in verband mei inpassen van deze landschappelijke 
elementen in het inrichling\plan. 

Het IKL is een beherende instantie. De initiatiefnemer zal bij de plandetaillenng samen met de 
miheu-organisaties. het IKL. de greenkeeper en het buro W van Heukelom tuin- en landschaps-
architekten b.v. een beheersplan voor hel gebied opstellen. Hierbij zullen de aanzetten uit deze 
MER en de Startnotitie nier. golfbaan Backerboscli gebniikt worden. 

30 In hel MER dient duidelijk de relulie Ie narden beschreven tus.ien de voorgenomen landschappelijke inpassing van 
de gal/baan (met zichtassen) en de ecologische hoofdsiructuur. 
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Zie nchtlijnen 5, 27a en d. De figuren 4 1, 4 2 en 5 in de Startnotitie geven de ruimtelijk-visuele 
structuur van het gebied weer Deze inventarisatie is vertaald in hel basisplan (kaart B04) dat 
als basis voor het golfbaaiitechnische en landschappelijke ontwerp heeft gediend. Met de ruim
telijk-visuele waarden van hel gebied is terdege rekening gehouden. 

4.3.4 Archeologie 

11 De gemeente adviseert om in hel MER hel bodemarchief en de gevolgen hiervoor duidelijk Ie beschrijven door hel 

doen lillen verrichten van een A.11. 

Zie nchtlijn 6 
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Vergelijking van alternatieven 

32 De ollernalieven dienen mei name vergeleken Ie worden op male van aanlasling van wezenlijke waarden en 

kenmerken. 

Zoals gezegd voorziet het initiatiefin een opwaardcnng van bestaande waarden en kenmerken. 
De enige wezenlijke kenmerkende verandering die plaatsvindt, is het verwijderen van de land
bouw uit hel gebied Ten aanzien van de bodem, grondwater en de druk op de bestaande land
schappelijke structuren en ecologische verbindingen betekent dit een wezenlijke verbetenng. 

33 De milieiieffeclen van de voorgenomen uelivileil en de allernulieven moeien onderling én mei de referenlie(s) 
worden vergeleken. Doel van de vergelijking i.\ inzicbl ie geven in de male Hvarin, dan tiel de essenllële piinlen 
waarop, de positieve en negatieve nffecten van de voorgenomen oclivileil en de allernalieven verschillen. 
l'ergelifking miiel hij voorkeur op grond van hiunlilalicve infnrmalie plaal.n'inden. 

Het voergenomen initiatief (inrichtingsvanaiit 1) en het mma (innchlingsvanant 2) wijken 
slechts op het punt van routing, dimensionering van de holes 1 t/m 9 van elkaar af Het MMA is 
ontwikkeld op gronden van natuurontwikkeling, ecologie en soortenbeschemung Voor het ver
gelijk zijn de landschappelijke effecten van beide varianten berekend Waarbij vooral naar eco
logisch hoogwaardige gebieden is gekeken. Deze verdwenen structuren zijn dne- of viervoudig 
en daarmee meer dan volledig gecompenseerd In de Startnotitie m.e.r. golfbaan Backerbosch en 
UI de Effectenstudie golfbaan Backerbosch en de Startnotitie m e r. golfbaan Backerbosch is de 
gevolgde methodiek reeds aangegeven. "] Laagwaardige stnicturen zoals akkers en laagstam-
fhiiiboonngaarden zijn niet in de onderstaande berekening meegenomen Uit tabel 13 blijkt dat 
het MMA een minder grote ingreep betekent voor de hooggewaardeerde gebieden en dat de 
baan golflechnisch aantrekkelijker om te spelen is. Uit de tabel blijkt ook dat het grootste deel 
van de ingreep plaatsvindt in intensieve landbouwgebieden. 
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Een deel van de verschuiving in het oppervlak van de golfbaan gaat naar de fairways. Het 
overige oppervlak zijnde 2430 m^ gaat naar natuurontwikkeling en 5.000 m' blijfï onaangetast. 

43 Martnititie m.e.r. golJbaau DackcrbiKdi bladrijde 54 
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Door deze verschuiving en een uitgekiende routing kan rond de dassenburcht een groter 
beschermingsgebied worden gerealiseerd. In de onderstaande tabel wordt dit aangegeven. 

34 

Si lua l i e L e n g U in m ' Breed te in m ' O p p e r v l a k in ni= 

H u i d i g e s l iua t ie .190 10 3.900 

H u i d i c ^ t i t u a l i e niet randenbeheer ym 30 7,800 

V o o r g e n o m e n i n i t j a l i e r 
In r tch tJngs v a r i a n t 1 

(i l buldlüe sloilv mri ii1rbr^dlD;t> 

4 0 0 3 5 14.000 

M M A 

I n r l c h l i n ^ v a r i a n t 2 
(Il buldlt;v i l iaflt ma I-HTH ulHirtJflliu;! 

400 80 32.000 

Ubcl 14. lailiaUef in de ouigeiTQg van de dassaiburditvergeldcen mei huidige situatie ai de de situatie mei randalbdieer 

BIJ (/f vergelijking moeien de doehlellingen en de grenx- en sSreefi^'aarden van hel milieubeleid worden belrokkt-n. 

Bij het MMA blijven een aantal zaken onveranderd zoals verkeer, recreatie, waterbehoefte en 
dergelijke. Het MMA heeft vooral consequenties voor de bemestingsdnik. Door de verschuiving 
naar fairways neemt het bemeste oppervlak toe. Dit wordt in de volgende tabel aan gegeven. De 
semiroughs worden niet bemest. 

<)nJcidci-'l \ ' o a r g e n o m e n i n i t i aüe f Meest M i l i e u v r i e n d e l i j k e A l t e r n a t i e f ( M M A ) 
s Lm de h^an I n r i c h t i n g s v a r i a n t : [ n r i ch l i ngsva riant 1 s Lm de h^an 

O p p e r v l a k kg /ha f r e  Hoevee lhe id O p p e r v l a k in kg /ha f r e  Hoevee lhe id 

in m^ quen 

t ie 

kg / j / t o t m ' quen 

t ie 

i l g / j / t o t 

1R holes hami 231.600 2 Ï 9 . 1 7 0 
lo iaa l in cl 

semi Tougjis 

fa i twavs 171,100 110 1 1S82 180.950 i l O 1 1991 
ICÏS 7,100 150 2 216 7.200 150 2 216 
greuis 9.000 125 3 .138 9.000 125 3 138 

Tcnalen 187.000 2.436 197.150 2.S45 Tcnalen 

To taa l TotJi le To taa l T o t a l e 
o p p e r v l a k bemest ing o p p e r v l a k I S bemes t ing 18 
I S holes 18 ho l et holes eol f - holes 
go l fbaan go l fbaan baan zonder go l fbaan 
r o n - d e r semi roughs 
s e m i 

roughs 

label 15: vergelijking baneslnigsregiem voorgmomai initiatief en MMA 

Het verschil (2,545 - 2.436) van 109 kg per jaar betekent een toename aan nitraat van ruim 29 
kg bij het gebruik van KAS 27%. Voor stikstof is landelijk en provinciaal geen norm vastge
steld.Voor fosfaat betekent dit geen wijziging. 
Om tot eenzelfde bemestingsdnik te komen ten opzichte van het voorgenomen initiatief dient in 
plaats van 110 kg/ha, 104 kg/lia KAS 27% worden aangewend. Dit zal niet tot onoverkomelijke 
bewaren leiden gezien het feit dat het hier om een onderhoudsbemesting gaat die bedoeld is om 
de verainng van de bodem tegen te gaan. Bij dit bemestingsregiem 2435 kg/j neemt de totale 
bemestingsdnikophet totale gebied verder af van 13 g/mVj (2436: 187.000) naar 12,4g/mVj 
(2435:197,150). 
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Alsdan betekent hel MMA een: 
o golftechnische verbetenng van 70 naar 71 par 
O verbetenng in het areaal ten behoeve van een soortgerichte bescherming van de das 

(toename van 1,8 ha) 
O verdere toename van het areaal te ontwikkelen natuur (2.400 nî ) 
O kleinere aantasting van de bestaande landschappelijke structuur 
O milieuhygiënisch vergelijkbaar en in alle opzichten aantrekkelijker alternatief 
Bij de verdere detaillenng van het plan zal de initiatiefiiemer derhalve uitgaan van het MMA 
(innchtingsvanant 2). 
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6, Leemten in informatie 

J5 Hifi MER moei aangeven over welke milieuaspeclen geen Informatie kan worden opgenomen vanwege gebrek aan 

gegevens. Deze invenlarisolie moei worden loegespilsl op die milieuaspecten, die (vermoedelijk) in verdere 

besluitvorming een helangrijkn rol spelen. Op die manier kan worden beoordeeld, wal de consequenties moeien 

zijn van het gebrek aan mtlieuinformalie. 

Beschreven moei worden: 

35a • welk^ onzekerheden zijn blijven bestaan en wat hiervan de reden is; 

35b • In hoeverre op korte termijn zou kunnen worden voorzien in de leemten In informatie', 

33c • hoe ernstig leemten en onzekerheden zijn voor het Ie nemen besluit; 

33d • de consequeniws die leemten en onzekerheden hebben voor het besluit. 

Op basis van de informatie uit de Startnotitie m.e.r golfbaan Backcrbosch en deze MER kan 
een met voldoende waarborgen gefundeerd besluit genomen worden. 
Hiaat m de infonnatie blijft het exacte verloop van het grondwater ter plaatse. Dit leidt echter 
niet tot onzekerheden en consequenties tot het te nemen besluit. Uil de beschikbare gegevens is 
getracht een zogoed mogelijk beeld te schetsen Dit, gecombineerd met de wetenschap uit 
andere MER's dat een golfbaan op intensieve landbouwgronden nauwelijks tot belangrijke 
milieugevolgen leidt, het concentreren van de activiteit op de op deze wijze gebruikte gronden, 
hel vergroten van het areaal naluuronrwikkeling en hel siringenl bemesting- en 
beslnjdingsmiddelenregiem leidt tot de conclusie dat het voorgenomen initiatief geen gevolgen 
zal hebben voor bodem en grondwater. Gezien het feit dat het initiatief in een grondwater- en 
bodenibescheniimgsgebied ligt, de reden van dit MER, is daarmee voldaan aan een van de 
doelen van dit MER. 

Door monitonng van het grondwater, zie evaluatieprogramma, zal de kwaliteit van hel grondwater 
gecontroleerd worden 

De gegevens voor flora en fauna zijn voldoende om nu een besluit te nemen Voor het bij de uitwer
king van het plan op te stellen beheersplan zijn de gegevens niet gedetailleerd genoeg en zullen nader 
gespecificeerd moeten worden. De initiatiefiiemer zal dit mei buro W, van Heukelom tuin- en 
landschapsarchitekten b,v. en in samenwerking met de milieugroepen en het IKL verder uitwerken, 

Met betrekking tot de archeologische waarden zijn afspraken gemaakt met de ROB welke in richtlijn 6 
en bijlage 4 zijn verwoord. Deze bieden een waarborg voor de veiligstelling van de archeologische 
waarden van het gebied. 

Voor het ovenge acht de initiatiefiiemer geen leemten in infonnalie meer aanwezig die het te nemen 
besluit ten negatieve beïnvloeden. 
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7. Evaluatieprogranima 

De realisatie en het gebruik van de golfbaan kan geëvalueerd worden aan de hand van de 
volgende punten: 

1. Milieu 
In overleg met de gemeente zal de monitonng van het milieu plaatsvinden binnen het 
regiem van de miheuvergunning In di( kader dienen meststofièn- en 
bestrijdingsmiddelen gebruik alsmede het watergebruik geëvalueerd te worden. 

2. Natuur 
2.1, Vastleggen van de nulsituatie zal plaatsvinden in overleg met de plaatselijke 

natuur en milieuvereniging 
Deze nulsituatie omvat alle aspecten van het plangebied; verkeer, flora, fauna en 
dergelijke 

2.2 Is er ten opzichte van deze situatie een voor- of achteruitgang geboekt in 
diversiteit en dichtheid van flora en fauna (ni.n. de das) en vindt er een 
verschuiving plaats naar waardevolle vegetaties, flora en fauna (bijvoorbeeld 
migratie van hamster) 

2.3 Zijn de voorspelde verkeersaanlallen goed ingeschat of is dit meer of minder en 
welek gevolgen heeft dit voor de rust 

2.4 Heeft de inrichting van de baan een positieve bijdrage geleverd aan de ecologische 
opbouw en ondersteuning van de ecologische hoofdstructuur van het Maasdal en 
de Plateaugebieden. 

3. Landschap 
3 I Is hei open karakter door de gepleegde innchting gehandhaafd 
3.2 Is de in- en externe visueelruimtelijke beleving door de inrichting gehandhaafd 

4. Recrearie en toerisme 
4.1 Wat is er gebeurd met het gebruik van de wandelroutes door het gebied 
4.2 Voldoet het goifcomplex en het clubhuis aan de gestelde verwachtingen 
4.3. Voorziet de golfbaan m een toenstisch recreatieve behoefte en heeft zij een spinoff 

voor andere voorzienmgen in de omgeving. 

5. Bodem 
5.1 Heeft de verwachte erosie in de aanlegfase plaatsgevonden en heeft dit tot schade 

geleid 
5 2 Is de verwachte reductie van de erosie opgetreden of zijn aanvullende maatregelen 

noodzakelijk 

6. Hydrologie 
6 1 Gevolgen golftiaan voor de drinkwaterwinning monitoren via waamemingsputten 

W M.L. en waterleidingsbedrijf Maastricht 
De W.M.L, is bezig hiervoor een put te slaan. 

Sommige van bovenstaande punten kunnen alleen op middel- en lange temiijn worden 
beoordeeld (penode 5 a 10 jaar). Het is raadzaam deze punten in de meerjarenplanning van de 
ge-meenten, de W.M.L. en vrijwiUigersorganisaUes te programmeren. 
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8. Samenvatting van het MER 

36 [)e samenvalling i.i hi!l deel van hel MFH dal vooral vtordl gelezen door hexluUvormera en insprekers en het 

verdien! daarom bijzondere aandachl. Hel moei ah zelfstandig document leesbaar zijn en een goede afspiegeling 

zijn van de inhoud van hel MER. 

8.1 Aanleiding 

44 

De Stichting Openbare Golf Backerbosch wil een golfbaan met bijbeliorende faciliteiten 
aanleggen op een 65 ha groot terrein dat ligt in de gemeente Margraten ten westen van Cadier 
en Keer tussen de provinciale weg Maastncht -Vaals, de Bemelerweg en de Zwarieweg. Dit 
Mllieu-Ef-feclRapport (MER) is gemaakt omdat de golfbaan op grond van de Wet 
Milieubeheer (Besluit me r on-derdeel c. lid IO 1) binnen een gevoelig gebied ligt en groter dan 
20 ha is Het initiatief ligt namelijk ni hel grondwater- (de Tombe en Hcer-Vroendaal) en 
bodembeschermingsgebied (Mergelland). 

Doel van de m.e.r. (hiemee wordt de procedure bedoeld) is, om enerzijds vooral de effecten op 
milieu, natuur en landschap van de aanleg van een golfbaan in beeld te brengen en anderzijds 
een landschapsvisuele en laiidschapsecologische visie voor dit gebied uit Ie werken ten behoeve 
van het bestenumngsplan Bakkcrboscli waarbinnen de goHbaan zich kan gaan ontwikkelen. De 
M.E.R. draagt alternatieven aan en vormt een integraal afwegingskader voor de hierboven 
genoemde aspecten. 

Voor het plan is een Startnotitie m.e.r. golfbaan Backerbosch geschreven " ] Normaal is het zo 
dat m de startnotitie het initiatiefin globale zin beschreven wordt. De MER geeft dan de gede
tailleerd mfonnalie over hel voomemen In de Startnotitie m.e.r. golfbaan Backerbosch is ge
tracht twee stappen ineen te zetten. Dit wil zeggen dat geprobeerd is de startnotitie en M.E.R. 
samen te voegen door in te zoomen, te scopen, op die aspecten waarvoor de M.E.R. gemaakt 
dient Ie worden. In het vigerende Bestemmingsplan heeft het plangebied een agrarische be
stemming gekregen Uit de Provinciale Milieuverordening van de Provincie Limburg blijkt dat 
het gebied een bodem- en grond waterbeschemungs gebied is Er wordt in de M E R . vooral in
gezoomd op de effecten die betrekking hebben op het bodem- en grondwater Minder accent 
knjgt de wijziging m het funktioneel grondgebruik (van agrarisch gebied naar golfbaan) omdat 
uit reeds voltooide M.E.R.'s gebleken is dat de realisatie van golfbanen op agrarische gronden 
geen belangrijke nadelige miheugevolgen met zich meebrengen (Handleiding M.E.R. bijlage 2), 
Deze aanpak van scopen heeft te maken met veranderde inzichten omtrent M.E.R.'s. 

Deze samenvoeging van de MER en de startnotitie is niet gelukt omdat er nog te veel 
onduidelijkheden zaten in de beschrijving van het initiatief en de gevolgen voor natuur en 
milieu Daarbij zijn er veel reacties binnengekomen naar aanleiding van de ter visie legging van 
de startnotitie De MER en Startnotitie m e r golfbaan Backerbosch zijn echter één document 
De startnotitie heeft reeds ter visie gelegen en de MER ligt nu ter visie 

De gemeente Margraten heeft, geadviseerd door de Commissie MER, een dertigtal richtlijnen 
gefomuileerd. Deze worden in dit MER beantwoord. Dit MER geeft dus slechts antwoord op 
het verzoek van de gemeente om op een aantal punten aanvullende informatie te verschaffen. De 
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rest van de gegevens is al verwoord in de Startnotitie m e r, golfbaan Backerbosch. 

8.2. Doel van Stichting Openbare Golf Backerbosch 

Uitgaande van het geconstateerde tekort aan golfbanen in deze regio heefl de Stichting 
Openbare Golf Backerbosch zich de volgende doelen gesteld: 
1. liet initiëren en exploiteren van een openbare IS-holes plus golfbaan (incl. een 

clubhuis met bijbehorende faciliteiten en proshop (winkeltje voor 
golfhenoJigdheden), pultinggreens, 9-hole<> oefenhaan en driving range) niet een 
bourgondisch karakter en een financieel lage drempel in het gebied Bakkerbosch 
ten westen van Cadier en Keer gemeente Margraten. 

2. Daarbij stelt de Stichting zich tot doel de golfbaan zorgvuldig in het landschap in te 
passen waarbij de haan wordt aangepast aan het natuurlijke, landschappelijke en 
ecologische systeem in plaats van andersom. Door de innchtuig van het gebied 
Bakkerbosch als golibaan kunnen de akluele en potentiële landschappelijke en 
ecologische kwaliteiten van het gebied m belangrijke mate worden veiliggesteld. 

3. Binnen het plangebied ajn reeds een aantal sportverenigingen en -accomodaties 
aanwezig De Stichting stelt zich tot doel om, gezamenlijk met de andere 
sportverenigingen, de golfbaan te samen met de overige reeds binnen het gebied 
aanwezige sport\'onrzieningen Ie combineren en te integreren waardoor een 
verbeterde terreinexploitatie wordt verwacht, welke in mindere mate gevoelig is 
voor gemeentelijke subsidiëring. 

Kort gezegd komt het initiatief voor de aanleg van de golfbaan neer op een zorgvuldige 
inpassing van de baan in de cultuurhistorische, landschappelijke en natuurlijke structuur, een 
veiligstelling, herstel, verbinding en uitbreiding van de landschappelijke stnictuur en een 
uitgekiend ruimtegebruik waarbij hel voornemen en de bestaande voorzieningen, zoals wegen 
en dergelijke, geïntegreerd worden. 

8.3. Werkwijze 

De initiatiefiiemer is met deze inpassing ver gegaan De initiatiefnemer had in het gebied een 
initiatief kunnen ontplooien voor een golfbaan pur sang. Een golfbaan die voorbij gaat aan elke 
waarden. Deze aanpak is voor de initiatiefiiemer van meet af aan niet realistisch en niet be
spreekbaar geweest. In dat geval was zou er mogelijk sprake zijn geweest van aantasting van 
wezenlijke waarden en kenmerken. 

BIJ hel ontwerp is uitgegaan van de natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische 
gegevenheden van het plangebied Deze zijn gein ventan seerd op basis van bestaande infomialie 
en uit een vemchte veldinventansatie •"]. Gebaseerd op deze informatie ajn de uitgangspunten 
vastgelegd waarbinnen de aanleg van een golfbaan mogelijk mogelijk moet worden geacht Dit 
bctrefl vooral een inkadenng van deze aanleg binnen de intensief gebmikle landbouwgebieden. 
Met deze randvoorwaarden is de golfarchitekt een baan gaan ontwerpen. Vervolgens is een 
landschappelijk ontwerp voor deze baan gemaakt. 

45 
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Voorde totale ingreep is een compensalieberekeningtoegepast '*"''. Daarbij is uitgegaan van 
een op duitse leest geschoeide methode AJs de initiatiefnemer was uitgegaan van de, onlangs 
door Gedeputeerde Staten vastgestelde. Nota 'Natuurcompensatie' Provincie Limburg, dan had 
dit tot een lagere fysieke compensatie geleid vanwege de lagere compensatiefactoren die in deze 
nota gebruikt worden. De gebniikte methode geeft meer compensatie-eenheden. Dit biedl een 
betere uitgangspositie voor de ont\\ikkeling van natuur en landschap 
Het landschapsplan is op dezelfde manier doorgerekend Vervolgens zijn de te compenseren 
eenheden afgetrokken van de nieuwe eenheden van het landschapsplan. Uit deze berekening 
blijkt dat het landschapsplan een overwaarde heeft van bijna 16 zogenaamde Ecologische 
waardefacloren. Konkreet betekent dit dal de uitgangspositie voor de ontwikkeling van natuur 
lijke waarden binnen liet plangebied in de nieuwe situatie beter is. Deze wezenlijke verbetenng 
zal ook haar invloed hebben op de migratie van soorten van en naar het gebied, voor het 
voedselaanbod en de verschillende biotopen. 

8.4. De richtlijnen 

bi haar besluit van 28 april 1998 kenmerk 98/197 heeft het College van Burgemeester en Wet
houders de adviesrichtlijnen van de Commissie MER vastgesteld conform dit advies onder 
toevoeging van een tweetal richtlijnen die betrekking hebben op de onderwerpen archeologie en 
autoverkeer. Deze richtlijnen nchten zich uitsluitend op die onderwerpen die m het MER nog 
nader aan de orde moeten komen. In deze nchllijnen is verzocht vooral aandacht te besteden aan 
de volgende punten: 

• de wijze waarop de keuze voor de locatie Backerbosch tot stand is gekomen. 
Samen met de provincie is gezocht naar geschikte lokalies welke tegemoet kunnen komen 
aan vrijwel alle knelpunten van natuur- en milieu, niimtelijke inpassing, vraag en 
aanbod. Er is uitgegaan van de exploitatiemogelijkheden op lange termijn. 
Bij de keuzebepaling hebben de volgende punten een rol gespeeld: 

1. Voorwaarden die belrekking hebben op vraag en aanbod binnen een 
verzorgingsgebied, 15 km rondom een potentiële lokatie Hoeveel mensen willen er 
golfen, zijn er bednjven die mee willen investeren. Is er een netwerk van 
verblijfsvoorzieningen aanwezig. De locatie Backerbosch scoort hoog op dit punt 

2. Planologische toekomstperspectieven 
Bij dit punt zijn een aantal zaken relevant. Door de uitbreidende stad is er steeds 
meer behoefte aan recreatieve voorzieningen in de nabijheid hiervan. De planning 
van deze recreatieve voorzieningen moet niet te veel tol een hogere automobiliteit 
leiden. De voorziening moet een uitstralend effect hebben op de regionale econo
mie Omdat voorzieningen dicht bij de stedelijke a^omerat ie liggen moet bij de 
locatiekeuze gekeken worden naar het spanningsveld tussen de kwaliteiten van het 
stedelijke gebied en die van het landelijk gebied Het gaal hierbij om het hand
haven van de openheid van het landelijk gebied, niimtelijkvisuele relaties tussen 
stad en land en de inzetbaarheid van een gebied om milieubelastende factoren 
(onder andere bemestingsdnik en het gebaiik van bestrijdingsmiddelen) binnen 
gevoelige locaties te reduceren en op deze wijze als buffer tussen stad en land te 
fungeren 

3. Bestaande infrastructuur en bestemmingsplannen. 
De keuze om de locatie Backerbosch verder uit werken is gelegen in het feit dat de 
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bestaande basisinfraslnictuiir van de plaatselijke sportfaciliteiten aanwezig is. 
Deze basis kan gezamenlijk worden gebruikt en worden onderhouden. Dit leidt tot 
een versterkend effect op de beheersing van kosten, geconcentreerd ruimtegebruik 
en een betere exploitatie 

4. Ecologische inpasbaarheid en oplosbaarheid van ecologische knelpunten. 
Bij de keuze van een projectterrein dient onder meer uitgegaan Ie worden van de 
landschappelijke en ecologische structuur en waarden vaii het gebied Daarbij is 
eveneens bepalend in hoeverre een inittiatief bij kan dragen aan de ontwikkeling 
van de positie van het gebied zelf en haar relatie ten opzichte van de ecologische 
structuur van de omgeving. 

Een beoordeling op basis van deze critena v:ui een dnetal locaties (Bednjventerrein Oost 
Maarland, Ambyerveld en Backerbosch) heeft tot de uiteindelijke keuze van de locatie 
Backerbosch geleid. 

• de consequenties van de EG-IIabitat Richtlijn, de conventie van Bern rn het 
Structuurschema Groene Ruimte. 
De internationale richtlijnen hebben vooral belrekking op de aanwcziglieid van de das in 
het gebied. In de planning is rekening gehouden met het leefgebied van de das, ook in bij 
de innchting. Er wordt een verschillende biotopen aangelegd die de verbindende struc
tuur van het gebied verbeteren, maar die ook het voedselaanbod voor de das en andere 
fauna verhogen 
Hel structuurschema Groene Ruimte (SGR) hecfl vooral betrekking op de status van het 
gebied en de positionering ten opzichte van de ecologische hoofdstructuur (EHS), Het 
ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Vissenj (LNV) vindt dat hel noordoostelijke 
deel van het gebied begrensd is als beheersgebied en daarmee gesitueerd is op de EHS, 
Hierdoor is voor LNV per definitie de golfbaan ter plaatse van de locatie Backerbosch 
met bespreekbaar De provincie is echter van mening dat een deel van het plangebied 
inderdaad een beheersgebied begrensd is, maar dat de zwaarte en de siaius echter nooit 
zo zwaar is geweest als de lading die LN\' er nu vanuit de EHS op wil leggen Het gebied 
is gericht op het voniien van een buffer voor buiten het gebied liggende waarden en het 
beheer is daarbij gencht op het randen langs de bestaande landschappelijke structuren. 
Voor de provincie is het bij de realisatie van de golfbaan dan ook afliankelijk van de 
wijze waarop en male waann deze onderliggende waarden {dassenbiotoop en ecologische 
verbinding) gegarandeerd worden. De provincie baseert deze mening op de beleidsnota 
'Natuur en Landschap 1995-1999' In dit plan wordt de EHS nader begrensd in de 
provinciaal ecologische structuur (PES), In dit plan heeft het gebied de slatus 'Land
bouwgebied met aan kleine landschapelenienten gebonden natuurwaarden' gekregen Op 
basis hiervan en op basis van bovenstaande valt het plangebied buiten de Provinciaal 
Ecologische Structuur, zijnde de concree! begrensde EHS. Dat het gebied een beheers
gebied is doet daaraan niets toe of af. Ook buiten de EHS zijn beheersgebieden begrensd 
(ongeveer 10% van het beoogde oppervlak) Bij de behandeling in de Provinciale 
Commissie Genieenielijke Plannen (PCGP) van het het voorontwerp-bestemmingsplan 
buitengebied gemeente Margraten ( zie bijlage 11 )is door de vertegenwoordiger geen 
bezwaar gemaakt tegen de golftjaan, 'Uit planologisch oogpunt bestaan m beginsel geen 
onoverkomelijke bezwaren legen de realisenng van een golflsaan in hel betreffende 
gebied'. 

Vergelijkbare discussies hebben plaats gevonden bij de golfbaan bij Bunnik. Aangaande 
dit project heeft inmiddels positieve besluit plaatsgevonden. Een tweede project is een 
golftjaan in de gemeente Gasterlan-Sleat Dit proefproject is, in tegenstelling lot het pro-
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ject Backerbosch, daadwerkelijk als kerngebied gelegen op de EHS. Desondanks verleend 
het ministerie van LNV, in sanienvv'erking met de gemeente. Staatsbosbeheer, de Pro
vincie en de Dienst Beheer Landbouwgronden, haar medewerking aan dit project 

Door de status van het gebied, zijnde 'Landbouwgebied met aan kleine landschapsele
menten gebonden natuurwaarden', het feit dat het gebied geen daartoe bestemde bos- en 
natuurgebieden binnen haar grenzen heeft en het feit dat het initiatief zodanig is gepland 
dat de waardevolle structuren gehandhaafd bhjven is de Regeling natuurcompensatie van 
de provincie Limburg niet van toepassing. Desondanks heeft de initiatiefnemer in haar 
plannen de totale ingreep gecompenseerd volgens een methode die meer iysieke compen
satie oplevert dan bij de toepassing van de door de provincie gehanteerde factoren. 

• dr situering van het voornemen in de ecologische hoofdstructuur 
Het gebied is. door de druk van de landbouw, in een vervallen staat. De landschappelijke 
structuur is onderhevig aan een sterke degradatie zowel in de verbindende kwaliteit als in 
de actuele flonstieke waarde. Het ontwerp van de gollbaan en de aansluiüng op de reeds 
bestaande infi^astmctuur. zulten zodanig in de bestaande omstandigheden worden 
ingepast, dat kan worden gesproken over een natuurlijke golftjaaii. Het project gnjpt aan 
op de twee elementen namelijk het versterken van de in- en externe verbindingen en op 
het verhogen van de kwaliteit van de landschappelijke stnicturen. 
Hel project biedt seneuze kansen de strategische posiiie van het gebied ten opzichte van 
de EHS/PES en de daann gesitueerde natuurkemen (Bemelerberg, Mettenberg en Savels-
bosch) uit te buiten en een duurzame ecologische verbinding tot stand te brengen 
geïntegreerd met een golfbaan Hierdoor wordt een strategische corridor tussen het 
Savelsbosch en de Bemelerberg tot stand gebracht waardoor een belangrijke traverse 
wordt gecreëerd. Naast deze verbeterde externe ecologische verbindingskwaliteit zal ook 
de interne ecologische verbindingsstnictuur zal sterk verbeteren. Dit komt door toename 
van hel areaal, door een groter aanbod aan verschillende biotopen en door een verkleining 
van de verbindingsafstanden. Door de aanleg van poelen, scheiding van de fairways door 
roughs, bestaande kleine landschapselementen te behouden en te versterken ontstaat er 
een verbeterde habitat voor flora en fauna Zo kan feitelijk voor het hele gebied invulling 
worden gegeven aan de cntena van het binnen het project gelegen beheersgebied. Het nu 
open terrein krijgt door de rougli en lokaal bijpassend struweel w.o. meidoomhagen en 
hoogstamfruil. meer dekkmg voor de dassen en vogelsoorten. Vanuil het lager gelegen 
zuidwestelijke deel is het wenselijk tunnels onder de weg aan te leggen zodat de o.a. de 
dassenmigralie wordt gestimuleerd. 

De externe druk van bemesting- en bestrijdingsmiddelen op bestaande biotopen wordt 
van het grondwaterbeschermingsgebied afgehaald {dit is de hoofddoelstelling van de 
MER-procedure) Het gebied krijgt hierdoor een laagdynamische gebiedsontwikkeling 
waarbij betere voorwaarden worden geboden voor een natuurlijke ontwikkeling. Ten 
opzichte van het huidige gebniik zal de beïnvloeding van het initiatief op het grondwater 
verwaarloosbaar zijn. De erosie zal door de omzetting van akker naar gras sterk vermin
deren. Deze ontwikkeling zal ten goede komen van de ontwikkeling van flora en fauna.. 
Ook in het beheer en in het dagelijks gebruik van de golfbaan zal de nodige aandacht 
worden besteed aan de natuurontwikkeling. Met name de belopen dassenburcht en het 
cultuurhistorische wandelpad (mei niet belopen burcht) zijn bestanddelen die zeer 
zorgvuldig in het plan worden opgenomen, ruim omzoomd "out of bounds" worden voor 
de golfer en die - waar mogelijk - als natuurgebied in het nieuwe bestemmingsplan zullen 
worden betiteld. De afscheiding van het gehele complex wordt gekenmerkt door een 
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natuurlijke met hoge begrenzing , zodat migratie ongehinderd kan plaatsvinden, 

de gevolgen voor de bijzondere faunasoorten. 
Op basis van de inventarisatiegegevens van de provincie, het natuurhistorisch 
genootschap, eigen waarnemingen en de wijze van planning mag geconcludeerd worden 
dat het initiatief geen negatieve gevolgen heeft voor de waargenomen soorten en hun 
biotopen Door de innchling kan de huidige potentie zich verder in het gebied ontwikkel
en Door migratie van soorten uil de omgeving biedt het gebied in de nieuwe samenhang 
een goede voedingsbodem voor de ontwikkeling van nieuwe mogelijkheden. 

de veiligstelling van de archeologische waarden in het gebied 
Er zijn afspraken gemaakt met de Rijksdienst voor oudheidkundig bodemonderzoek over 
de veiligstelling van de archeologische waarden van het gebied Vooruillopend op de 
realisatie van het initiatief is geen aanvullende archeologische inventarisatie 
noodzakelijk. De werkzaamheden bij de locatie van het romeinse villacomplex zullen 
voorafgegaan worden door een vergunningen procedure op grond van de Monumenten
wet. De werkzaamheden voor de ringleiding, drainage, vijvers/buffers en het chibgebouw 
zullen in het veld begeleid worden door een archeoloog 

de vaststelling van de geluidsbelasting als gevolg van de verkeersbewegingen door 
de aanwcziglieid van de golfbaan. 
Uit onderzoek is gebleken dat de aanwezigheid van de golfbaan niet lot een noemens
waardige verhoging van de geluidsbelasting zal leiden. 

8.5. Inrichtingsx arianten 

Voor bet project zijn twee inricbtingsvarianten ontworpen: 
1. Inncbtingsvariant 1, het voorgenomen initiatief 
2. Inrichtings variant 1. het meest milieuvnendelijke alternatief (MMA) 

Dit MMA is ontwikkeld om het biotoop van de das verder te ontzien. 
Verschil tussen beide is dal hel MMA een andere roulering en positionering van de eerste negen 
holes heeft. Bij de vergelijking van het oppevlaktebeslag lussen de twee varianten valt het 
volgende op: 

Onde rdee l van de baan \ ' o o r g e n o m e n In l t ia t ie r 

I n h c h ü n g ï v a r i a n l 1 
Meest M i l i e u v r i e n d c J i j k e A l I r m a U e T ( M M A ) 

I n r i c h t i n g i v a r i a n t 2 

1 8 h o l M b a a n ( o U * l 

pa r 

fai r w a y i 

l e « i 

g r e e m 

ï e m i r o u g t u 

231.600 
70 

171.100 

7.100 

9.000 

•14 100 

229.170 
71 

180.950 

7 . Ï 0 0 

9.000 

31.020 

1 holes p i l ch en p u i t en d r i v i n g range 

fa i rwB} 's 

senil r oughs 

d r i v i n g range 

n . j y o 

5,210 
25 000 

11.390 

5.220 

25.000 

G e b o u w e n p a r k e r e n 7.000 CD 3000 7 000 Uü 1000 

N a l u u r o n l i ^ l k k e l I n E 

bestaande s t r u c t u u r 

n ieuwe s t r u c t u u r 

200.000 

1 f.8 .100 
100.000 

170.700 
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Onde rdee l van de baan V o o r g e n o m e n i n i l i a l i e r M e e s l M i i i e i i v r i e n d d i j k e A l l e m a ü e f ( M M A ) 

I n r i c h ü n g s v B r i a n t 1 I n r i c h l i n e ï v a r i m i l 2 

Aan tas t i ng beslaande r d a t i e f 

\« ia rdcvo1 le geb ieden 
o Hoogs lam boon t gaard 12.000 7.000 

o K I d n e Landschaps 800 SOO 

d e n ! en ien 

o H a a g 2R0 2K(I 

Daarbij valt op dat het oppervlak natuurontwikketmg bij het MMA toeneemt (59% ten opzichte 
van 54% van het totale oppervlak) en de ingreep in de bestaande stnicluur minder wordt. Golf-
techmsch wordt de baan ook interessanter De baan wordt in plaats van een 70 par- een 71 par-
baan. 
Zoomen we vervolgens in op het gebied rond de dassenburcht dan betekent dit het volgende: 

Si tua t ie Leng te in m ' B r e e d l e i n m ' O p p e r v l a k i n ni^ 

H u i d i g e s i tua t ie V>0 10 3 W O 

Hu id i ge s i tuu t ie m e i r a n d e n b e b r e r 390 3 0 T.KOO 

V o o r g e n o m e n in i t j a l i e r 

I n r i c h t i n g s ï a r i a n I 1 
U I hufdleo ilmrle mn atlbr<4dlD£l 

400 33 14.000 

M M A 

I n r i c h t i n g s v a r i a n I 2 
4 0 0 80 32-000 

De wijziging in de routering en de positionering van de eerste negen holes bij het MMA 
(innchtingsvariant 2) betekent ten opzichte van inrichtingsvariant 1 een ruinitewinst voor de 
das van ongeveer 18.000 m .̂ 

Door de wijziging is het MMA ook milieuhygiënisch aantrekkelijker. Door een kleine aanpas
sing in het bemestingsregiem neemt de beniestingsdruk op hel tolale gebied verder af van van 
13 g/mVj naar 12,4 g/j/m^ 

Resumerend betekent het MMA een: 
o golftechnische verbetering van 70 naar 71 par 
o verbetering m hel areaal ten behoeve van een soorlgerichte bescherming van de das 

(toename van 1,8 ha) 
o verdere toename van het areaal te ontwikkelen natuur (2 400 m*) 
o kleinere aanlasling van de beslaande landschappelijke structuur 
o miheuhygiënisch vergelijkbaar en in alle opzichten aantrekkelijker alternatief 

In het MER wordt gekozen voor een verdere ontwikkeling van het MMA. 

8.6. Kansen van liet project gollbiiiin lïackcrbosch 

De realisatie van de Golfbaan Backerbosch biedt een groot aantal kansen voor een duurzame 
verbetering van de in- en externe kwaliteit van het plangebied: 
1. Het project betekent een serieuze verbetering van de bodem en grondwater door het 

verwijderen van de intensieve landbouw uil het gebied Door een lagere mesigift, een 

buioW. vaa Haikclctntum-ailaidMiiap&uriiiilck1ai1i.\.Gul|ii3i 043-1503045 



lager gebruik van bestrijdingsmiddelen, de ingezette stoffen wordt de invloed op deze 
coiiiparlinienlen tot een minimum beperkt. Deze conclusie spooit met de bevindingen uit 
andere MER's Ook uit deze MER blijkt dat de beïnvloeding van bodem en grondwater 
nihil is. De ingrepen in hel plangebied zijn voornamelijk gepland op deze intensief be
heerde landbouwgebieden. Hierdoor kan een laagdynamische ontwikkeling van het 
gehele gebied worden bereikt. Ook wat betreft geluid betekeni de baan geen verslech
tering van het huidige geluidsniveau 

2. Hel project betekent een duurzame groene en recreatieve structuur tussen Maastricht aan 
de ene kant en het Heuvelland aan de andere Hierdoor wordt een blijvende, groene en 
open landschappelijke buffer en overgangszone gecreëerd tussen het stedelijk en het 
landelijke gebied. 

3. Hel project betekent een uitwerking van de strategische positie van het plangebied ten 
opzichte van de EHS/PES Door het opwaarderen, herstel en versterken van de huidige 
landschappelijke structuur, de aanleg van nieuwe biotopen en een gencht natuurgencht 
beheer knjgl deze structuur ruimte om zich te ontwikkelen en biedt een mogelijkheid tot 
een verbeterde migratie van soorten via dit gebied naar aangrenzende natuurkenien op de 
EHS. 

4. De onder 3 genoemde maatregelen betekenen ook een spmnofTvoor de interne gebieds-
kwaliteil en -structuur. Niet alleen voor wat betreft de verbindingen, maar ook wat betreft 
diversiteit m patroon en proces. Hierdoor kan de potentie van hel gebied zich ontplooien 
en ook ruimte bieden aan de potenties die reeds in naastliggende gebieden aanwezig zijn. 

5. Door de wijze van planvomiing, een toegespitst landschappelijk ontwerp en de keuze op 
het MMA biedt de mogelijkheid om bijna 60 % van het totale oppervlak als natuur te 
ontwikkelen Daarnaast levert het MMA een significante bijdrage aan de bescherming 
van beschermde soorten zoals de das zeker ten opzichte van de geplande inzet van hel 
inslnimenlarium van de Relatienota. Deze verbetering beperkt zich niet tot slechts een 
klein deel van het gebied, maar bijna voor het totaal. 

6. De aanwezigheid van een golftDaan op deze plaats zal een positieve stimulans betekenen 
voor het mvestenngsklimaat in de regio. 

7. De aanwezigtieid vaii een golftiaan op deze plaats voorziet in een duidelijke behoefte in 
deze regio 

8. Door de siluenng van de golfbaan Backerbosch in combinatie met reeds bestaande 
infrastnicturele voorzieningen is een minder groot ruimtebeslag noodzakelijk 

9. Door de combinatie met andere sportmogelijklieden wordt een betere gebiedsexploitatie 
mogelijk. 

10. In de uitstraling naar buiten blijft de visuele kwaliteit van het gebied hetzelfde. 

buro W. van Hmkoluni turn- ai l,Tiid>idiapsardi!ld.lai b,v. Gulpai U-1.1-45Ü3Ü-55 
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effectrapportage 
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Backerbosch 

Buro W. van Heukelom 
tuin- en landschapsarchtektBn b v 
K)ebeukel 5 
6271 BJ Gulpen 
telefoon 043.4503045 
teC 043-4504670 
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Bijlage 1 Vragenlijst ten behoeve van MER 
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\ T I A G E N L I J S T T E N B E H O E V E VAN M E R 

Naam van de golfbaan: 

Lokatie: 

Aantal holes: 

Oefenbaan aanwezig: 

Pitch en putt baan: 

Putting green: 

Oppenlakte hele baan: 

Chip en puttbaan: 

Aantal putts: 

Drivingranpe 
lengte: 

aantal afslattplaalsen: 

Clubhuis: Hotel: 

Openbaar of besloten club/baan: 

Welke clubs spelen op de baan: 

Ballotagecommissie: 

Hoeveel leden: 

Entrance fee: 

Participatie regeling: 

Greenfee: za/zo: 

Speciale aanbiedingen: 

Sluitingstijden: 

Aantal parkeerplaatsen: 

Beregeningsinstallatie: 
Pesticidenpebruik: 

oppervlakte: 
waarvan overdekt: 

Kamers: 

Hoeveel open plaatsen: 

Jaarlijkse bijdrage: 

weekdagen: weekend: 

Watergebruik: 

file:///TIAGENLIJST
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Bijl;i«e 2 Resultaten uit de enquête 
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n' 
1 
2 
3 

5 
B 
7 

10 

11 

12 
13 

14 
15 

: Naam golfbaan/club 

Golfclub Maastricht 
Golfclub Meerssen 
Zuid-itmburgse Golf & 
Country Club 
Golf & Countryclub 
Hoenshuis 
Golfclub Brussummerheide 
Spiegelven Golfclub Genk 
Flanders-Nippon Golf & 
Business Club 
Limburg Golf & Country 
Club 
Royal Golf Club du Sart-
Tüman 
Golf & Business Club 
Henri-Chapelle 
international Golf Club 
Mergelhof 
Aachener Golf Club 
Golf Club de Liège 

Project 
BackerbOEch 
Dousberg Pare 

^ Uihatie' "^ Aantal Oefen-
'. hoiss baan 

Maastricht 
Bunde/Meerssen - 9 
Mecheien 18 

Voerendaal 18 

Brussum 27 9 
Genk 18 9 
Hasselt 18 9 

Houthaten 18;.;:l 

Angteur-Liége I S - . " 

Henrl-Chapeile 27''"'" 6 

Gemmenich 18 9 

Aachen 18. ; 6 
Luik 9 ; 

Pitcfi 
&Putt 

3 

;pad!er en Keer 18 
r^aastrichl 18 

(n: 

^•^^-^•^''••;•i^^•^W^ ' ; . S-^----:<.; >" 

Putti ng-
grsen 

Oppervl. 
tot. baan 

3putls 
5 putte 

4 ha 
42 ha 

6putts 52 ha 

14puils 
16 puHs 
9 putts 

100 ha 
68 ha 
62 ha 

9puKs 60 ha 

7 putts 48 ha 

2x9 putts ;;• 100 ha 

9 putts 65 ha 

12 putls 
9 putts 

50 ha 
27 ha 

9 putts 
9 putts 

ca. 45 ha 
ca. 58 ha 

Parkee*̂ '̂ " 
plaatsan 

120 
10 
80 

120 

300 
300 
50 

120 

200 

250 

140 

80 
140 

130 
? 

Drivingrange 
afslagplaatsen 
200 m / 8 st, 
150 m /17 st 
220 m /10 st-

mantall 
ieden "• 

440 
300 
820 

Open 
plaatsen 

400 

70 

200 m ƒ 19 st. 725 25 

220 m /17 st. 
220 m / 9 st, 
220 m / 20 st. 

1050 
550 
438 150 

220 m / 20 st. 700 50 

200 m /17 st. 900 -

225 m ƒ 26 st 650 550 

200 m / 50 st. 1575 225 

225 m / 8 sL 
200 m / 32 st. 

750 
350 20 

250 nfi / 30 st. 
220 m /15 st. 

ca. 175 725 
650 

Itntree-speelrecMf: 
contributie 

1/50.-/ƒ 182,50 
:!ƒ 300,- / ƒ 275,-
|/2.500,-//1.450,-

[/ 6.000,-// 1.500,-

•#300,-/ /1.500,-
!ƒ 5.000,-// 1,900-
1/1.365,-/^/2.700,-

fc 4.360,-//1-675,-

:|7,630,-// 2.675,-

1:/ 7.085r//2,350,-

*•ƒ 5.065,-// 2.095,-

1/3.375,-//1,655.-
1 / 1,900,-//1.365,-

*/1.750,-/*/1.500,-
*/2,000.-/[+/1.500,-

..^M: 
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Bijlage 3 Ligging golfbaiicii in de regio ten opzichte \uii (Golfban» Backerbosch 
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Fax s e n t by : 03289-719020 
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U.1998-1395 

MER-BackerbOBch 
11 auQustuH 1596 

C o l l e g e van B K W 
van de gerr.Qonte M a r g r a t e n 
PostbuB 10 
6265 2G KARGRATEN 

Coacht Colloge, 

Tijdcno overleg tussen vertegenwoordigora van de Stichting 
openbare Gclf Sackerbnsch, de gemeente Margraten on de Roa zijn 
de volgende alspcalten gemaakt ovor do vcillgatelling van de in 
het plangebied aanwezige archfiologiccho waarden, 

Hct gaat hierbij in dé eei'st© plaats om het wettelijk bccchcrmda 
archeoluyittiie inonuinent. ]n dit Lcrrein, woaL-in con villacomploK 
uit ÖG Romeinse tijd ie gelegen, zullen geen ingrepen in de 
bodem plaatsvinden. De ringleiding voor do beregening wordt 
grotondeela buiton het b^Bchermde rriOnument om aangelegd on daar 
waar do leidingen wel een ntukjc in de beschermde parcelen komon 
te liggen, worden fco in de bouwvoor aangelegd op een diepte van 
maxiiiidcil AO om onder het huidige maaiv*ld. Voor de aanleg van 
deie leidingen en voor allo andere ingr«p«r. binnan hat 
beschermde mununient - zoals ophogingen ten bahocvo van de holes 
en tees en de aanplant van bomen en etruiltcn - moot oon 
vergunning in liwt kad&r van de Monumentenwet 1908 aangevraagd 
worden. Daar waar de leidingen in het beschermde monument worden 
aangebracht moet e«rst onderzocht worden of de dikte van de 
bouwvoor niet minder ie dan 1̂0 cm. 

Voor het overgrote deel van hot plangebied geldt oon hoge 
archeologische verwachting, Dit houdt in dat er bij ingrepen in 
de bodem archeologische waardan in het geding kunnen komen, uit 
de gesprekken met vertcgenv/oordigerc van de Stichting openbare 
GOli BackerboBch kwam naar voren dat het daar aanwezige 
bodemreliéf zo weinig mogelijk zal worden aangetaat. Dit houdt 
in dat er geen bodem!ngropon zullen plaatsvinden ten behoeve van 
de aanleg van do greens en teea, Voor de aanlag van een 
dréiinago-syBteem zal men ochter drains moeten aanleggen op een 
diepte van &0-7Ü cm -Mv. omdat het gaat om een eleuf met een 
breedte v,\n Rlcchts 20 cm, ie hierover algoBpoken d«t de aanleg 
van de drainage archeologisch begeleid wordt. Daarnaast zijn er 
op het terrein van de golfbsan waterpartijen en oen clubhuis 
gepland. Aangezien we luer zeer zeker.te mokon kunnen krijgen 
met verstoring van mogelijk aanwezige archeologiache waarden, 
zal op deze plaatGen ccn Aanvullende ftrcheologieche 

l)i\'iH]nii 



U.1998-1395 
11 augustus 199S 

inventariaatie (AAI) plaatDvlndon. Dit om to bekijken of op öeae 
locatieB nrcheologiBche resten aanwezig zijn. Indien dit het 
fjRVfll ia, moet worden bükèkcn of do waterpartijen elders kunnen 
worden aange'.sgd. Het kan ook betekenen dat er een Aanvullend 
ArchBologisch Onderzoek (AAO) noodzakelijk ie, zoals op do plek 
waar het clubhuis moet vflrrijzen, 

De reftuJtaten van de AanvullendR Archeologigyhc Inventariaiatie 
(AAI) moBton ui-twijzGH u£ f;r atcheologisclic waarden in het 
geding aijn. Indien dit Inderdaad het geval is, zal er aan 
oploaging moeten komen in de vorm van ccn p]anaanpasalng óf zal 
mon rek^nl-ng moeten ïiouden met ccn archeologisch onderzoek met 
bijbehorend koatonplaatje. 

Ik hoop u hiermee voldoende to hebbon geïnformeerd. 

Hoogachi-cna, 
dL' êil ijnmocii cJlrcctcur, 
namene deze, 

{^\{\jA) i-^ '^' 
drs. A. Mennens-vnn fftifit, 
archeologisch bclcidemedowerker 
planvorming/ruimtelijke ordening 
voor de Regio Zuid. 

cc. Provincie Limburg, Dursftvi Cultuur, t.a.v. L, Bender». 
Stichting Openbare GOlf BackerboBt-'h, t.a.v. H.H.J. van 
Muyden. 

t;i|ii«|ii''i 
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Bijlage 5 Brief DI.G 
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Kentaur Trade & Market ing 
t.a.v. Dhr. Van MuycJen 
Postbus 40 
6267 GB Cadier & Keer 

dienst landeli jk gebied 
voor ontwikkeling en beheer 

98978 
uwkÉfwritik 

Begrenzingsaspecten 
Projectgebied Cadier en Keer 

981003 

0475-356897 

3 O JUNi 1998 

26-06-1998 

Dienst Landeli)k Gebied 
Godsweerdersingel 10 

604i GL Roermond 
Postbus 1237 

6040 KE Roermond 
Tel- 0475-356755 
Fax 0475-356777 

Langs deze weg wil ik kort ingaan op uw schrijven d.d. 29 juni waarin u informeert 
naar de status van het projectgebied Cadter en Keer, omlijnd door de N278, de 
Bemelerweg en de Zwarte weg in Cadier en Kt?pr. 

De Dienst Landelijk Gebied (DLC) adviseert de Provincie bij de begrenzings-procedures 
ten behoeve van de Regeling beheersovereenkomsten en natuurontwikkeling (Rbon). 
Feitelijke eindverantwoordelijkheid voor de begrenzing ligt bij het College van 
Gedeputeerde Staten van Limburg die de afzonderlijke begrenzingenplannen conform 
de Rbon vaststelt. 
Het door u aangehaalde gebied is op basis van beleidsnota Natuur en Landschap, d.d. 
februari 1995 "Een landbouwgebied met natuurwaarden gebonden aan kleine aan 
landschapselementen ", waarmee het geen onderdeel vormt van de Provinciaal 
Ecologische Structuur (PES). 

De feitelijke invulling op perceelsniveau heeft in de gehele provincie plaatsgevonden 
door weging in het veld van enerzijds actuele.'potentiele natuurwaarden versus de 
landbouwbelangen ter piaatse via een subcommissie. 
Op basis van deze weging heeft een deel van het gebied de status beheersgebied 
gekregen wat betekent dat er op deze gronden geen aankooptitel rust. Wel kunnen 
'grondgebruikers {agrarisch en particulier) op vrijwillige basis beheersovereenkomsten 
sluiten. 
De begrenzing van de EHS voor zover het begrenzing van landbouwgronden betreft 
iwordtvia deze begrenzingenplannen conform de Rbon op perceelsniveau 
geconcretiseerd tot het feitelijke werkniveau waarop inzet van instrumenten 
(verwervingsinstrumentarium of inzet van beheersovereenkomsten) plaatsvindt. 

De door CS vastgestelde begrenzingenplannen dienen eenmaal per tien jaar te 
worden geëvalueerd waarbij autonome ruimtelijke ontwikkelingen kunnen leiden tot 
aanpassingen in de begrenzing. 

Indien u gemotiveerde voorstellen hebt voor wijziging van de begrenzing kunt u deze 
schriftelijk aan het College van GS kenbaar te maken. 

pende u hiermee vc 

T.H.G. DerkslIüT^.' 

Hopende u hierm^f vcrWoende ie hebben gemtormeerd. 

•gransch natuurbeheer 
W 
Projectmap 

•001 - " O ' 
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Provincie 
Limburg 

2 7 JULI 1998 

Gedeputeerde 
Staten 

Aan 
Burgemeester en Wethouders 
van de gemeente Margraten 
Postbus 10 
6269 2G MARGRATEN 

Hoofdgroep 
Faxnr. 
Ons kenmerk 
Bijlage{n) 

RGV/RG 
(043) 389 73 31 
98/28487M 

Behandeld 
Doorkiesnr, 
Uw kenmerk 
Maastricht 

A. Keijzers 
(043) 389 74 09 
2508 
14 juli 1998 

Onderwerp 
Openbare golfbaan Backerbosch. 

V ^ R Z G N Ü E N 2 Z j ! i u 1938 

In antwoord op uw brief d.d. 1 
m.b.t. de natuurstatus van het 
de inhoud van de ambtelijke br 
overigens ook voor de passage 
bestuurlijke besluitvorming oti 
zal eerst plaatsvinden in het 
het bestemmingsplan, dan wel i 
Ons integrale eindoordeel zal, 
worden bepaald aan de hand van 
omstandigheden. 

8 juni 1998 delen wij u mede dat wij 
onderhavige gebiedsdeel instemmen met 
ief van 25 mei 1998. Dit geldt 
waarin wordt meegedeeld dat formele 
zerzijds nog niet aan de orde is. Dit 
kader van de goeaKeuringsprocedure van 
n een eventuele anticipatieprocedure, 
zoals te doen gebruikelijk, alsdan 
de dan bekende gegevens en 

Gedeputeerde Staten van Limburg, 

(T̂ - r^ 

,voorzitter. 

. g r i f f i e r . 
/l\jt^\Jly 

\J 

S.vp bij beantwoording 
datum en riumTiei 
vermelderi 

Bezoekadres: 
Limburglaan 1D 
Maast ncht 
Ranöwyck 

Postadres: 
Poslbos 5700 
6202 MA Maastiicht 
iel. (043) 389 99 99 
lax(043)361 80 99 

bankrekening ING 
67 94 11 372 
postrekening 
1060741 



MEENTE MARGRATEN 

1 ^ ^ 

2 6 MEI 1998 Rd 

Gei I i , 
Bgm •i'r 

0"g • W n • . • / • . • • y 

Kocig: ^ ^ . U ' ^ ' ̂ 

behAk, 
BSB rt ». 

2 7 H E 1 1 ^ 
Provincie 
Limburg 

Gedeputeerde 
Staten 

Aan 
College van Burgemeester en 
Wethouders van de gemeente 
Margraten 
Postbus 10 
6269 ZG MARGRATEN 

VERZONDEN ^ 5 H E J IQ 

Hoofdgroep 
Faxnr, 
Ons kenmerk 
Bi jlage(n) 

RGV/RG Behandeld 
(043) 389 73 31 Doorkiesnr. 
98/23314M Uw kenmerk 

Maastricht 

1S38 

J- Antonides 
(043) 389 7394 

25 mei 1998 

Onderwerp 
Milieu-effectrapportage Openbare Golfbaan Backerbosch. 

In v.i briaf van 14 mei j 1, verzoekt u de provincie om kenbaar te 
willen maken wat haar visie is m.b.t. de (natuur-)status van het 
gebied alsmede over de haalbaarheid van het project binnen het 
betreffende gebied. 

Voor wat betreft het laatste moet ik u meedelen dat in formele zin 
het college van gedeputeerde staten eerst stelling neemt in het 
kader van de goedkeuring van het bestemmingsplan. Wel verwij s ik u 
naar het advies van de Provinciale Commissie Gemeentelijke Plannen 
d.d. 10 juni 1997 inzake het ontwerp-bestemmingsplan buitengebied 
Margraten, waarin wordt meegedeeld dat de commissie geen 
"onoverkomelijke bezwaren" ziet in de realisatie van een golfbaan 
terplaatse. 

Voor wat betreft de (natuur-)status die de provincie toekent aan het 
betreffende gebied geldt de navolgende ambtelij ke opvatting. 

In het "Begrenzingenplan Mergelland-west" is een deel van het 
plangebied van de golfbaan begrensd als "beheersgebied". Hier kunnen 
op vrijwillige basis beheersovereenkomsten met de landbouw worden 
afgesloten. Al vanaf het tijdperk van de Relatienotagebieden (vanaf 
'82) worden beheersgebieden en reservaatsgronden omgrensd in overleg 
tussen o.a, provincie, Ministerie van Lt̂JV en de landbouw. De zwaarte 
en status van het onderdeel beheersgebieden is echter nooit zo zwaar 
geweest als de lading die LNV er nu vanuit de EHS op wil leggen, nl. 
"kerngebied EHS". In dit verband ligt er overigens ook een afspraak 
met LNV dat t.z.t. geëvalueerd zal worden of de categorie 
beheersgebieden voldoende bescherming blijkt te bieden aan de 
onderliggende natuurwaarden. 

S.w.p bij beaniwoofding 
dalum en nummef 
vermeiden 

Bezoekadres 
üm burglaan 10 
Maastfichi 
Randivvrk 

Postadres: 
PoDlbus 5700 
6202 MA Maastricht 

Bankrekening ING 
57 94 11 372 
postrekening 
i j T c n T - i i 



025248/RGS 
- 2 -

Het probleem dat zich nu voordoet ten gevolge van verschil in uitleg 
tussen provincie en rijk (LNV) met betrekking tot de invulling 
"kerngebied EHS" is, dat het betreffende gedeelte van Backerbosch 
per definitie voor LNV niet in aanmerking komt voor golfbaan en dat 
realisering, vanuit dit oogpunt althans, voor de provincie 
afhankelijk is van de wij ze en mate waarop de onderliggende waarden 
(dassen-leefgebied en ecologische verbinding) gegarandeerd worden. 

De provincie baseert haar opvattingen op de provinciale beleidsnota 
Natuur en Landschap '95-'99 (vastgesteld door PS februari '95). 
Hierin is een zorgvuldige keuze gemaakt welke van de 
RBON-beheersgebieden wel of niet in de Provinciale Ecologische 
Structuur (PES) worden ondergebracht. Het onderhavige gebiedsdeel is 
niet opgenomen binnen de PES. 
De provincie is voorts gesterkt in haar opvatting aangezien tijdens 
de voornoemde behandeling van het Ontwerpbestemmingsplan 
buitengebied Margraten in de Provinciale Commissie Gemeentelijke 
Plannen (PCGP) ook door de vertegenwoordiger van LNV geen 
opmerkingen terzake zijn gemaakt over het pre-advies inzake het 
onderdeel golfbaan (..."Uit planologisch oogpunt bestaan in beginsel 
geen onoverkomelijke bezwaren tegen de realisering van een golfbaan 
in het betreffende gebied " ) . 

Directeur van de hoofdgroep 
Ruimte, Gifcen en Verkeer, 
namens dez/e 
het hoofdiv 
Gemeentelx 

(drs. A.A.M. Keijzers) 


	927-55mer_001
	927-55mer_002
	927-55mer_003
	927-55mer_004
	927-55mer_005
	927-55mer_006
	927-55mer_007
	927-55mer_008
	927-55mer_009
	927-55mer_010
	927-55mer_011
	927-55mer_012
	927-55mer_013
	927-55mer_014
	927-55mer_015
	927-55mer_016
	927-55mer_017
	927-55mer_018
	927-55mer_019
	927-55mer_020
	927-55mer_021
	927-55mer_022
	927-55mer_023
	927-55mer_024
	927-55mer_025
	927-55mer_026



